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PERFITUESIT NE ATP 

Dosjet e vitit ’96, 
emrat e pronarëve 

që përfitojnë 
nga kompensimi 

“Kujtesa, tulla që mban në këmbë ngrehinën” 

Aktorja: E kam të vështirë t’i jap lamtumirën, Aktorja: E kam të vështirë t’i jap lamtumirën, 
jam shumë e lidhur me traditën e historinë jam shumë e lidhur me traditën e historinë 

Shembja e Teatrit, 
Suela Bako: Kult 

besimi dhe dashurie, 
aty pata 5 premiera 

Në këtë Tiranë kryeqytet duan të ekzekutojnë ngrehinën 
e vetme Kombëtare të Teatrit, me pretekstin e një teatri të 
ri modern?! Jo, është e patolerueshme”. Suela Bako vjen 
në “GSH” në një intervistë ku si pjesë e trupës ...

Në faqen  2

MINISTRI NE SHBA 

Xhafaj takon nr. 2 
të FBI: Identifikojmë 

ata që trafikuan 
613 kg kokainë 

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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PRECEDENTET 

Grabitja në Fier, 
si funksiononte 
grupi “shëtitës” 
në disa qytete 

BASHKIM DEDJA: TE PLOTESOHEN VENDET BOSH. PD: FAJI I EDI RAMES 

Nga DRITAN HILA 

Kur ditë më parë media publikoi 
lajmin se një grup prej 39 per-

sonash kishin trafi kuar rreth 1.000 
shtetas shqiptarë drejt perëndimit 
me shuma që ... Vijon në faqen 21

Një reflektim për katastrofën 
demografike të vendit

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 22

Nga  RUBEN AVXHIU 

Shumë shqiptarë e kanë pritur me 
një lloj shqetësimi emërimin nga 

Presidenti Donald Trump, të amba-
sadorit John Bolton, në postin kyç të 
këshilltarit ...

John Bolton dhe 
shqetësimi i shqiptarëve 

Opinioni
 Ditësi

 

KQZ, nën hetim 
nga “Prokurimet” 

për tenderin 
60 milionë lekë 

DYSHIMI MBI PROCESIN 
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4 FAQE SPECIALE

 

Si e ka zbërthyer 
imazhi kulturor 

rolin dhe figurën 
e Skënderbeut 

Suplement

“MILOSAO” 

Nga FATMIRA NIKOLLI

Në faqen 3

Mediat angleze, detaje për 7 grupet kriminale që çuan 750 persona 

Trafiku, 20 mijë paund për të shkuar në Britani 

Në faqen 6

“Koka” e linjës, shqiptar me nënshtetësi irlandeze. Roli i EUROPOL-it 
zhvilluar nga autoritetet 
shqiptare në bashkëpunim 
me EUROPOL. Në një ar-
tikull të publikuar ditën e 
djeshme nga e përditshmja 
“Daily Mail”, pasqyrohet 
operacioni ku u arrestuan 
39 persona dhe u shpallën 
në kërkim 12 të tjerë ...

Pak ditë pas zbulimit 
dhe goditjes së shtatë 

g rupeve kriminale që 
trafikonin emigrantë të 
paligjshëm nga Shqipëria 
drejt Anglisë, Kanadasë 
dhe Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës, mediat bri-
tanike i kanë kushtuar 
vëmendje operacionit të 

Kryetari i Gjykatës Kushtetuese: Institucioni nuk funksionon, mbetën 5 anëtarë, 
duhen minimalisht 6. Oerd Bylykbashi: Gjithçka, falë vetingut të qeverisë 

INTERVISTA
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VETINGU
DEBATI

Ministri takon zv.drejtorin e FBI, i kërkon një agjent me kohë të plotë në Shqipëri

SHBA: Vetingu unik për Shqipërinë,
mbështetja edhe në të ardhmen

"Kokaina", Xhafaj: Së shpejti, identifikimi i autorëve

ISH-KRYEMINISTRI
Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi dje mesazhin

e një qytetari dixhital, që denoncon largimet nga
puna në Fondin e Sigurimeve Shëndetësore. Sipas
qytetarit, punonjësit po largohen nga puna dhe po

zëvendësohen me njerëz të tjerë, që nuk
përmbushin kriteret. Sipas Berishës, punësimi

është ose për 4 mijë euro, ose me firmën e Xhafajt.

Denoncimi

Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve është

vënë nën hetim adminis-
trativ nga Agjencia e
Prokurimeve Publike.
Bëhet fjalë për një tender
me vlerë rreth 60 milionë
lekë për blerjen e materi-
aleve të votimit, për të cil-
in agjencia kërkon infor-
macion të thelluar për
procedurën e prokurimit
dhe dokumentacionin e
plotë të të gjithë ofer-
tuesve. "Balkanweb" ra-
porton se në dokument
thuhet se kur KQZ-në e
drejtonte Denar Biba,
është kryer një tender me
negocim pa shpallje para-
prake të njoftimit të kon-
tratës me vlerë rreth 60
milionë lekë, me anë të të
cilit do të siguroheshin
vota të fshehta dhe kuti
kartoni, PV me letër ki-
mike dhe zarfe sigurie,

Ministri Brendshëm,
Fatmir Xhafaj, gja-
të vizitës së tij në

SHBA takoi zëvendësdrejtor-
in i FBI-së, David L. Bowdich.
Në njoftimin e Ministrisë së
Brendshme thuhet se "në
këtë takim u parashtrua
kërkesa e ministrit të
Brendshëm për shqyrtimin e
mundësisë për dërgimin në
Shqipëri të një agjenti me
kohë të plotë nga FBI-ja, për
të asistuar strukturat e
hetimit në polici. Përvoja, si-
domos në drejtim të hetimit
të pastrimit të parave dhe
motivimi i oficerëve sh-
qiptarë do të ishin një kon-
tribut i paçmuar". Lidhur me
kërkesën e paraqitur nga
ministri Xhafaj, zëvendës-
drejtori i FBI-së u shpreh se
e sheh kërkesën pozitivisht
dhe do ta diskutojë për të
vlerësuar mundësitë kon-
krete të realizimit të saj. Në
përgjigje të interesit të
z.Bowdich u diskutua mbi
fenomenin e korrupsionit në
shoqërinë shqiptare, re-
agimin e publikut ndaj ras-
teve të korrupsionit dhe si-
domos ndaj korrupsionit në
nivele të larta, duke nënvi-
zuar rëndësinë e veçantë të
goditjes së fenomenit të pan-
dëshkueshmërisë së korrup-
sionit në nivelet e larta dhe
të mesme. Ministri i Bren-
dshëm e ftoi Bowdich të
vizitonte Tiranën, ftesë të
cilën ai e pranoi me kënaqë-
si. Në ditën e tretë të vizitës
në Uashington, ministri
Xhafaj u prit në Departamen-
tin e Shtetit nga ndihmëssek-
retari i Shtetit dhe përgjegjës
për Narkotikët dhe Çështjet
e Zbatimit të Ligjit, James A.
Walsh. Në qendër të diskuti-
meve ishte vetingu në polici,
por edhe reforma në drejtë-
si. Nga ana e tij, Xhafaj bëri
të ditur se reforma ka filluar
tashmë të japë rezultatet e
para në kuadrin e procesit të
vetingut. Por sipas tij, sfidë
mbetet krijimi i organeve të
reja të parashikuara nga kjo
reformë. Në këtë kuadër, ai
theksoi se "është shumë e
domosdoshme që mbështet-
ja dhe asistenca e SHBA-ve
të vazhdojë të jetë prezente,
veçanërisht përgjatë kësaj
faze delikate të procesit".
Gjatë diskutimeve, ai e njo-
hu ndihmëssekretarin e Sh-
tetit me punën e nisur në
funksion të reformimit të
hetimit në Policinë e Shtetit,
planin e veprimit të miratu-
ar nga qeveria për operacio-
nin "Forca e Ligjit", vetingun
në polici, luftën kundër kul-
tivimit të kanabisit,
policimin në komunitet, pri-
oritete madhore këto për
Ministrinë e Brendshme. "Në
këtë kontekst, ministri
Xhafaj kërkoi që asistenca
amerikane në vijim të zgjero-
het dhe njëherësh të oriento-
het edhe më mirë drejt reali-
zimit të prioriteteve të më-
sipërme" thuhet në njoftimin

prodhim i tabelave të rezul-
tateve, manuale trajnimi, si
dhe prodhim dhe afishim i
materialeve promocionale
për zgjedhjet 2017. Kontrata
është lidhur më datë 12 prill

2017, kur institucioni drejto-
hej nga Denar Biba. Pro-
kurimi në atë kohë, kur kri-
za politike ishte në pikun e
saj dhe nuk dihej nëse opozi-
ta do të merrte pjesë në

zgjedhje u bë me negocim pa
shpallje paraprake të kon-
tratës, procedurë që ndiqet
në kushte emergjence. Kon-
trata përshinte prodhimin e
votave të fshehta dhe kutive

Agjencia e Prokurimeve Publike ka nisur hetimin

KQZ, nën hetim për një tender
në 2017-ën me vlerë 60 mln lekë

për shtyp. Në deklaratën për
mediat bëhet e ditur se
Z.Walsh vlerësoi shumë pozi-
tivisht progresin e bërë në
procesin e reformave në Sh-
qipëri, angazhimin e fortë të
qeverisë aktuale, duke thek-
suar se angazhimi i SHBA
nuk ka ndryshuar dhe do të

vazhdojë të jetë intensiv edhe
në të ardhmen. Ndihmëssek-
retari i Shtetit ndër të tjera
theksoj se, "SHBA do të
punojnë nga afër me Sh-
qipërinë në këtë proces jetik
për vendin. Lufta efikase ndaj
grupeve kriminale është es-
enciale, veçanërisht sa i

takon qëndrueshmërisë së
rezultateve në luftën kundër
kultivimit të kanabisit për
vitin në vijim. Ju do të keni të
gjithë mbështetjen e SHBA në
përpjekjet tuaja serioze në
luftën kundër krimit ndërna-
cional, korrupsionit, pastri-
mit të parave, ashtu si edhe

në procesin e ngritjes së BKH
dhe SPAK". Një tjetër takim
në Uashington, ministri i
Brendshëm, Fatmir Xhafaj e
zhvilloi në Departamentin e
Drejtësisë me Bruce Swartz,
zëvendësndihmës Prokuro-
rin e Përgjithshëm, i sho-
qëruar nga disa prej drej-

torëve dhe drejtuesve të pro-
jekteve ndërkombëtare. Në
fund të takimeve, ministri i
Brendshëm, Fatmir Xhafaj
në një intervistë për "Zërin e
Amerikës" ka deklaruar se
shumë shpejt do të identifiko-
hen autorët e trafikut të ko-
kainë.

të kartonit që përdoren
për të verbrit, zarfeve të
sigurisë, tabelave të rezul-
tateve, manualeve të tra-
jnimit dhe prodhimin dhe
afishimin e materialeve
promocionale. Në sh-
kresën drejtuar Komision-
it Qendror të Zgjedhjeve
më 16 mars, Agjencia e
Prokurimeve kërkon që i
gjithë dokumentacioni i
tenderit t'i vihet në dis-
pozicion brenda 7 ditëve.
Nuk dihet arsyeja e nisjes
së këtij hetimi, por agjen-
cia vihet në lëvizje në ras-
te kur ka indicie ose anke-
sa nga pjesëmarrësit në
tender për parregullsi. Ose
me short mes institucion-
eve që kanë kryer tenderë,
si në rastin e Inspektoratit
të Lartë të Kontrollit dhe
deklarimit të pasurive kur
përzgjidheshin zyrtarët që
duheshin verifikuar.

DOKUMENTI
Dokumenti është
protokolluar në KQZ më 19
mars. Brenda 7 ditëve nga
kjo datë, pra deri më 26
mars, kjo e fundit duhet t'i
dorëzojë Agjencisë së
Prokurimit Publik të gjitha
dokumentacionet e kërkuara
prej saj, në të kundërt do të
përballet me ligjin.

KËRKESA
Ministri Xhafaj
kërkoi shqyrtimin
e mundësisë për
dërgimin në
Shqipëri të një
agjenti me kohë
të plotë nga FBI-
ja, për të
asistuar
strukturat e
hetimit në Polici.
Z. Bowdich u
shpreh se e sheh
kërkesën
pozitivisht dhe do
ta diskutojë për
të vlerësuar
mundësitë
konkrete të
realizimit të saj.

Anëtarë të
Gjykatës
Kushtetuese

Ministri Brendshëm, Fatmir
Xhafaj, gjatë vizitës së tij në
SHBA me zëvendësdrejtorin e
FBI-së, David L. Bowdich

Ish-kreu i KQZ-së,
Denar Biba
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Pakti detar, Dule fajëson
Ramën: Na mbajti peng 5 vjet

ASTRIT PATOZI
"Nëse reforma në drejtësi e ka një kundërshtar
serioz në Shqipëri, ai është kryevetinguesi,
kryereformatori, kryparlamentari, kryeprokurori,
kryegjykatësi, kryeredaktori i përgjithshëm i
mediave dhe kryearkitekti, jo vetëm i fitoreve tona,
por edhe i godinave, rrugëve dhe shesheve të
vendit", tha z.Patozi.



DEKLARATA

DEDJA
"S'mund të them që gjykata
ka rënë, por nuk
funksionon më në disa
aspekte të saj, që janë
vendimet e seancës
plenare dhe vendimet e
mbledhjes së gjyqtarëve",
tha z.Dedja.

12
6

BYLYKBASHI
"Çdo shtetas që kërkon të
gjejë të drejtën e tij
kushtetuese nuk mundet
më. Madje është e kotë të
trokasë në dyert e
Kushtetueses. Aty nuk
përgjigjet më askush!",
tha z.Bylykbashi.

12
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KANDIDATËT
Ligji parashikon se
kandidatët për anëtarë të
Kushtetueses duhet të
kalojnë vetingun përpara
se të emërohen. Edhe vetë
politika në këtë rast është e
ndarë. Gjykata duhet të
kishte nëntë anëtarë.

12
6

Bylykbashi: Gjykata pushoi së ekzistuari de facto, falë vetingut të Ramës

‘Kushtetuesja’, Dedja: Procedurat
për vakancat të përshpejtohen

"Gjykata, jo funksionale në disa aspekte"
ZGJIDHJA
Situata e krijuar nuk ka
gjasë të zgjidhet në një
kohë të shpejtë. Edhe
pse presidenti dhe
Kuvendi e kanë nisur
procesin e
zëvendësimit për 3 nga
vakancat, madje duke
mbyllur dhe procesin e
depozitimit të
kandidaturave, hallka
që mban peng
përzgjedhjen e tyre
është Këshilli i
Emërimeve në Drejtësi.

ERVIN SALIANJI

Opozita denoncon
shkeljet ligjore të

qeverisë

Deputeti i PD-së, Ervin
Salianji, denoncoi dje

skemën se si deputeti i PS-
së, Alket Hyseni arriti të
grabisë 11 mijë metra ka-
trorë tokë në Dhërmi.
Salianji kërkon të mer-
ret në hetim parlamen-
tari socialist Alekt Hys-
eni për akuzën "e rëndë
të grabitjes së 11 mijë
metra katrorë tokë në
Dhërmi". "Vetë Alekt Hy-
seni, i besuari i Edi
Ramës, për të verifikuar
tjetërsimin e pronave në
bregun e jugut nga viti
2014 deri në vitin 2016,
nuk ka dhënë asnjë
shpjegim sesi u bë pro-
nar i një prone, transak-
sioni për të cilën ishte
ndaluar me vendim nga
Gjykata e Vlorës. Alket
Hyseni duhet t'i përgjig-
jet pyetjes sesi ia doli të
bëjë kaq shumë pasuri në
një kohë kaq të sh-
kurtër", tha z.Saljani.

Pas vendimit të Komi
sionit të Pavarur të
Kualifikimit për të sh-

karkuar gjyqtarin Fatos
Lulo, Gjykata Kushtetuese e
Shqipërisë ka hyrë zyrtarisht
në kolaps. Tashmë, gjykata
më e lartë e vendit ka mbetur
me 5 anëtarë dhe ajo nuk
mund të marrë në shqyrtim
asnjë çështje, pasi për të qua-
jtur të vlefshme një mbledhje,
duhen minimalisht 6 gjy-
qtarë. Nga Gjykata Kush-
tetuese dha dorëheqjen para
vetingut, anëtari Besnik Im-
eraj, ndërkohë më herët ësh-
të larguar Vladimir Kristo, të
cilit i kishte mbaruar man-
dati prej disa vitesh. Ndërsa
më parë dha dorëheqjen edhe
gjyqtari Sokol Berberi. Pezu-
llimi i Fatos Lulos deri sa të
përfundojë procesi i apelimit
e ka futur zyrtarisht
Gjykatën Kushtetuese në
ngërç institucional.
Veç 3 vakancave të kr-
ijuara nga dorëheqja
e Vladimir Kristos,
Sokol Berberit dhe Be-
snik Imerajt, pezulli-
mi i Lulos nga Komi-
sioni i Pavarur i Kual-
ifikimit e lë këtë
gjykatë vetëm me 5 nga 9
anëtarë, çka e bën të pamun-
dur gjykimin dhe vendim-
marrjen e saj për të gjitha
çështjet në shqyrtim. Neni 32
i ligjit organik të Gjykatës
Kushtetuese parashikon se
seancat gjyqësore mund të
zhvillohen vetëm me pjesë-
marrjen e të paktën 2/
3-ve të anëtarë të saj.
Pra, në sallë duhet të
jenë 6 nga 9 anëtarët.
KËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESA

Kreu i Gjykatës
Kushtetuese, Bash-
kim Dedja nuk e kon-
sideron si rënien e
këtij institucioni, por
ai kërkon procedura të për-
shpejtuara për plotësimin e
vendeve vakante. I kontaktu-
ar dje nga "TCH", Dedja py-
etjes nëse ka rënë apo jo
Gjykata Kushtetuese iu
përgjigj: "Jo, unë nuk mund
të them që Gjykata Kush-
tetuese ka rënë, por
mund të them që
Gjykata Kushtetuese
nuk funksionon më
në disa aspekte të saj,
që janë vendimet e se-
ancës plenare dhe ven-
dimet e mbledhjes së
gjyqtarëve", tha Ded-

ja. Por, mosfunksionim në se-
ancë plenare do të thotë se
gjyqtarët kushtetues nuk
mund të dalin më në seancë
për të zhvilluar këto procese
sipas këtij kalendari të
paralajmëruar. Dedja përsëri-
ti të njëjtin apel për zëvendë-
simin e vendeve vakante.
"Tashmë Gjykata Kush-
tetuese nuk formon dot kuo-
rumin me gjashtë anëtarë, e
vetmja gjë që mund të them
është të përshpejtohen proce-
durat për zëvendësimin e
vendeve vakante", tha
z.Dedja.
OPOZITOPOZITOPOZITOPOZITOPOZITAAAAA

Një ditë pasi Komisioni i
Pavarur i Kualifikimit sh-
karkoi nga detyra gjyqtarin
e Kushtetueses, Fatos Lulo
për shkak të vettngut, reagoi
edhe PD-ja. Deputeti i PD,
Oerd Bylykbashi, akuzon
kryeministrin Edi Rama
duke thënë se ky është një
veting i Ramës, ndërsa shton
se gjykatat janë nën presion-
in e tij. Deputeti demokrat
shprehet se iu dha goditja e
fundit gjykatave, ndërsa thek-
son se Gjykata Kushtetuese
pushoi së ekzistuari de facto,
falë vetingut të Ramës.
"Goditja e fundit u bë dje.
Gjykata Kushtetuese dje (par-
dje) pushoi de facto se ekzis-
tuari falë vetingut të Rames.
Nuk dihet për sa kohë. Ka
vetëm 4 anëtarë me mandat
të rregullt nga 9 që është to-
tali. C?Cdo shtetas që kërkon
të gjejë të drejtën e tij kush-
tetuese nuk mundet më. Mad-
je, është e kotë të trokasë në
dyert e Gjykatës Kush-
tetuese. Aty nuk përgjigjet
më askush!", shprehet
z.Bylykbashi. Duke i kujtuar
kryeministrit se qeveris me
VKM, duke iu referuar ven-
dimit për pezullimin e
regjistrimit të titujve të
pronësisë, ai shtron pyetjen:
"Po ku ta kërkosh të drejtën
përballë qeverisë? Gjykatat
kanë rënë si pushtet që kon-

Valentina Madani

Kreu i PDBNJ-së akuzon kryeministrin Rama se
ka mbajtur peng marrëdhëniet midis Shqipërisë

dhe Greqisë për 5 vite. Dule, e cilëson të drejtë mar-
rëveshjen e Detit me Greqinë të 2009-ës, por shpreson
që negociatat të konkludojnë në një rezultat të drejtë
dhe efektiv. Për kreun e PBDNJ, ndarja e detit duhet të
bëhet sipas Konventës respektive të Kombeve të Bash-
kuara, e cila parashikon çdo aspekt të procesit dhe
është ratifikuar nga të dyja vendet. "Greqia dhe Sh-
qipëria janë të vonuara në arritjen e marrëveshjes", -
shprehet Dule. Kreu i PBDNJ-së ishte i pranishëm në
një aktivitet të organizuar me rastin e festës së Gre-
qisë në Korçë. Pavarësisht vendimit të Kushtetueses
për marrëveshjen e 2009-ës, Dule tha se e drejta
ndërkombëtare prevalon mbi të drejtën e vendit, përf-
shirë edhe Kushtetutën. "Në këto 5 vitet e fundit janë
bërë hapa prapa në marrëdhënie me fqinjin tonë, të
cilat kanë kosto jo të vogël. Marrëdhëniet midis dy
vendeve nuk mund të mbahen peng për një kohë të
gjatë, sepse ato janë solide dhe të shtrira në histori
dhe në të tashmen. Rama nuk mund të mbajë peng
vendin në marrëdhëniet me Greqinë", tha z.Dule. Sa i
takon marrëveshjes për detin, Dule vlerëson si të
drejtë marrëveshjen e vitit 2009 dhe shpreson që ne-
gociatat të konkludojnë në një rezultat të drejtë dhe
efektiv. "E drejta ndërkombëtare prevalon mbi të
drejtën e vendit, përfshirë dhe Kushtetutën. Greqia
dhe Shqipëria janë të vonuara në arritjen e mar-
rëveshjes", - shprehet Dule.

"Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi, hapa prapa"

trollon teprimet e qeverisë.
Parlamenti është kukull. Ka
vetëm veting. Vetingu është
bërë si fronti demokratik dhe
gjyqet e vetingut duken si
gjyqet publike komuniste të
1945 te kinema '17 Nëntori'. Se
mos guxon njeri dhe e
kundërshton ideologjinë e re,
vetingun, se shpallet armik!
Por gjykatat e vetingut nuk
zgjidhin padrejtësitë me pr-
onat, tatimet, doganat apo po-
licinë, as janë Gjykatë Kush-
tetuese. Dhe mos harroni: as-
një nga gjyqtaret e vetingut
nuk e ka kaluar vetingun
vetë!".

Deputeti i PD, Oerd Bylykbashi



E diel 25 mars  20184 - POLITIKE

PERMBYTJET
AKUZAT

Kreu i PD-së me telefon në dorë, filmon banorët e revoltuar: Rama na ka mbytur

Basha denoncon përmbytjen:
Të shpallet emergjenca

"Shkodranët nën ujë, të përbuzur nga kryeministri"

LSI, Braimllari: Emërimet në
administratë, në kundërshtim me ligjin

Kreu i Partisë Demokra-
tike, Lulzim Basha,
denoncoi sërish dje

situatën e rëndë nga përm-
bytjet në qarkun e Shko-
drës. Basha ishte sërish dje
në Shkodër, pranë banorëve
të përmbytur, ku i veshur
me xhup e kapuç, me telefon
në dorë ka regjistruar vetë
banorët, që të revoltuar
kanë shprehur zhgënjimin
për qeverinë dhe kryeminis-
trin Edi Rama. Madje, ata
kanë akuzuar kryeminis-
trin se i ka mbytur. "Realite-
ti, përtej propagandës. E
vërteta, përtej mashtrimit.
Shkodranët nën ujë, të brak-
tisur dhe të përbuzur nga
Edi Rama", shkruan Basha
teksa publikon videon.
Qytetarët shkodranë ndi-
hen tërësisht të braktisur
nga qeveria dhe kryeminis-
tri Edi Rama. Banorët e
përmbytur janë shprehur se
nuk kanë marrë asnjë ndih-
më nga qeveria. Ata flasin
mes shiut, duke kërkuar
shpalljen e emergjencës. Ata
i kanë bërë thirrje Ramës që
të shpallë gjenden e jash-
tëzakonshme, pasi situata
është kritike. "Të shpallin
emergjencën. Këtu nuk dihet
kush është kryeministër. E
dimë kush është kryemi-
nistër, ai që është, ai që na
ka mbytur brenda. Një njeri
që nuk vjen të shikojë si ësh-
të gjendja e popullit të vet
në këtë vend, për mua nuk
vlen, nuk është askush.
Kam lindur socialist, jam so-
cialist, por sot jam totalisht
i zhgënjyer", shprehet njëri
nga banorët e përmbytur. Ni-
sur nga kjo situatë e vësh-
tirë, kreu i PD-së, Lulzim
Basha përsëriti edhe një-
herë kërkesën për shpalljen
e gjendjes së emergje-ncës në
Shkodër. Në një postim në
rrjetet sociale, ku kreu i Par-
tisë Demokratike shfaqet
krah banorëve në këtë qark,
ai bën përgjegjës për përm-
bytjet KESH. Ai publikoi një
sërë pamjesh, ku banorët
ankohen se nuk kanë vë-
mendjen e qeverisë dhe
kërkojnë shpalljen e emer-
gjencës, ndërkohë që bane-
sa e rrugë nën ujë dhe
njerëz që mundohen të
kalojnë me varkë shfaqen
në njësitë si Dajç, Ana e

Valentina Madani

LSI denoncoi dje
qeverinë për emëri-

me të paligjshme në ad-
ministratë. Sekretari i
Përgjithshëm i kësaj par-
tie, Endrit Braimllari
shprehet se administra-
ta publike sot është tërë-
sisht në kundërshtim me
ligjin. Deputeti i LSI u
shpreh se Rama ka emë-
ruar Afrim Qendron si
kreun e Autoritetit
Rrugor Shqiptar dhe Fr-
ida Krifcën si drejtore të
Agjencisë për Zhvillim
Bujqësor dhe Rural, në
kundërshtim me ligjin
për Administratën dhe
jashtë kritereve të Bash-
kimit Europian. "Sot ad-
ministrata publike ësh-
të tërësisht në kundër-
shtim me ligjin, duke

Malit,  Bërdicë etj.  "Të
shpallet menjëherë gjend-
ja e emergjencës në Bash-
kinë e Shkodrës dhe të
Vaut të Dejës! Përgjegjësi
për përmbytjen e Shko-
drës është KESH me sh-
karkimet nga kaskada e
Drinit", shkruan Basha.
Më tej,  ai  kërkon nga
kryeministri Edi Rama që
t'i japë fund sipas tij, hesh-
tjes fajtore. "Mosshpallja
e emergjencës është e pa-
përgjegjshme dhe krimina-

le", thekson Basha. Dy ditë
më parë kryetari i opozitës
ndodhej në këto zona, ku në
takimin me komisionin e

emergjencave të Bashkisë
Shkodër, tha se mosshpallja
e emergjencës do të ketë
përgjegjësi penale ligjore.

"Rrjedhjet" e këshilltarëve të
LSI, ikin edhe dy në Korçë

Dy këshilltarë të LSI në Këshillin Bashkiak të Korçës
i janë bashkuar Partisë Socialiste. Marilena Dervishi
dhe Shkëlqim Larti përmes një deklarate publike bënë
të ditur largimin. "Jam sot këtu për të ndarë me ju një
vendim, të cilin e kam menduar dhe ndarë shpesh me
miqtë dhe bashkëpunëtorët e
Lëvizjes Socialiste për Inte-
grim. Unë jam një nga njerëz-
it e parë që i jam bashkuar
kësaj force politike në Korçë,
qysh në krijimin e saj, me
përgjegjësinë e një ish-usht-
araku për të kontribuar për
komunitetin dhe vendit tim.
Sot e gjej veten përballë dy
rrugëve, të vazhdoj të jem
përkrah këtij transformimi
apo t'u bindem porosive politike të LSI, që këtu në Bash-
kinë e Korçës, më shumë se kudo tjetër nuk gjejnë dot
vend. Unë sot vendosa të mos e braktis atë që kam bërë
deri më sot dhe t'i bashkohem grupit të Partisë Social-
iste, duke lënë pas rrugën e porosive të bllokimit që vijnë
nga Tirana", deklaroi Larti. Pas largimit të dy
këshilltarëve nga LSI, Këshilli Bashkiak i Korçës sh-
kon me 23 mandate PS, 6 LSI dhe 12 PD.

Çollaku: PD e ka përcaktuar
timonierin, debat si të forcohemi

Kreshnik Çollaku, anëtar i kryesisë së PD, deklaron
se debati brenda PD-së duhet të zhvillohet dhe të jetë

produktiv. Sipas Çollakut, de-
bati në PD duhet të orientohet
se si kjo forcë politike të korri-
gjohet, forcohet dhe po ashtu
edhe për perfeksionimin e rreg-
ullave të lojës. Debati që nuk
duhet të humbim... "Debati i
madh që vlen të bëhet sot ësh-
të mbi busullën se si ky timo-
nier do ta drejtojë partinë për
4 vitet në vijim. Rasti për këtë
debat të madh e jetik është Ku-
vendi Kombëtar, është një mundësi, të cilën nuk duhet e
nuk mundet ta shpërdorojmë, është një debat që nëse e
zhvillojmë me pjekuri ndershmëri dhe hapur, do të na
nxjerrë të bashkuar e më të fortë", shprehet z.Çollaku.

dalë edhe kundra BE, që
vetë Edi Rama e propagan-
donte me të mëdha që do të
sillte ndryshim rrënjësor
në administratën publike.
Tepsia i është kalbur dhe
i ka ngelur në dorë nga
paaftësia e tij dhe njerë-
zve që e rrethojnë", thek-
soi ai. Sipas tij, drejtori i
Autoritetit Rrugor, Afrim
Qendro dhe drejtoresha e

AZHBR-së, Frida Krifca
janë emëruar në kundër-
shtim me ligjin e Shër-
bimit Civil. "LSI ka bërë
gati materialet dhe do t'u
drejtohet institucioneve
të Bashkimit Europian,
por edhe prokurorisë
duke shpresuar në një
hetim të pavarur të këtij
rasti", deklaroi deputeti
Braimllari.

DENONCIMI
Basha ishte sërish dje

në Shkodër, pranë
banorëve të

përmbytur, ku i veshur
me xhup me kapuç,

me telefon në dorë ka
regjistruar vetë banorët,

që të revoltuar kanë
shprehur zhgënjimin

për qeverinë dhe
kryeministrin

Edi Rama.

NARD NDOKA
Përmes një fotomontazhi, Ndoka tregon veprimet e

Edi Ramës kur ishte në opozitë (shfaqet hipur në
një varkë teksa viziton zonat e përmbytura) dhe se
si vepron ai tani (shfaqet i ulur dhe i relaksuar me

këmbë sipër tavolinës).



Kreu i Partisë Demokratike,
Lulzim Basha në Shkodër

Sekretari i Përgjithshëm
i LSI-së, Endrit Braimllari

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

“   “Pemtore+Truall+Ndertese me sip totale 620m2, nga e cila 200 m2eshte truall dhe 90 m2 eshte
ndertese , me Numer pasurie 430/17, e ndodhur ne Zonen Kadasrale 1100, e rregjistruar ne rregjistrin
hipotekore volumi 6, faqe 227,me adrese ne Fshatin Barbullush Shkoder
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren
1,568,000 ( njemilione e peseqind e gjashtedhjeteetete mije  )    Lekë .

Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  26.03.2018  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051,
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Qeveria akumulon
borxh të ri. Vetëm
detyrimet që rrje-

dhin nga vendimet gjyqësore
arrijnë në vlerën 1.9 miliardë
lekë për vitin 2017. Borxhi
është parashikuar të shlyhet
i shtrirë në kohë. Për vitin
2018 është parashikuar të
shlyhen 442 milionë lekë
detyrime, ndërsa pjesa tjetër
do të transferohen si detyr-
ime për vitet pasardhëse. Në
total borxhi i akumuluar nga
qeveria ndaj sektorit privat,
individë ose biznese për vitin
2017 arrin në rreth 2.9 miliar-
dë lekë. Ndërsa për periudhën
2016-2017 stoku i borxhit ësh-
të rreth 5.7 miliardë lekë.
Ndërkohë, në dy vjet dety-
rimet për vendime gjyqësore
për punonjës të larguar nga
puna janë në vlerën 138,7 mil-
ionë lekë. Ministria për
Evropën dhe Punët e Jasht-
me nuk ka detyrime të pra-
pambetura të krijuara rish-
tazi. Të dhënat janë bërë të
ditura nga Ministra e Finan-
cave dhe Ekonomisë, sipas të
cilave mësohet se Ministria
Infrastrukturës dhe En-
ergjisë raporton që dety-
rimet për periudhën nga
01.1.2016 - 31.12.2017 janë në
vlerën 3.2 miliardë lekë, ku
pjesën më të madhe e mban
Autoriteti Rrugor Shqiptar.
Nga buxheti i tyre i miratu-
ar për vitin 2018 janë plani-
fikuar të paguhen 2.646,8 mil-
ionë lekë, nga të cilat 901 mil-
ionë lekë në zërin "Mirëm-
bajtje e rrugëve". Detyrimet
e mbetura të pashlyera, që
eventualisht do të akomo-
dohen përmes buxhetit 2019,
llogariten në vlerën 608 mil-
ionë lekë për MIE, kryesisht
për vendime gjyqësore dhe
mirëmbajtje rrugësh.
BORXHET EBORXHET EBORXHET EBORXHET EBORXHET E
INSTITUCIONEVEINSTITUCIONEVEINSTITUCIONEVEINSTITUCIONEVEINSTITUCIONEVE

Sipas pasqyrës së finan-
cave, mësohet se Ministria e
Mbrojtjes raporton 9,4 milionë
lekë detyrime të reja për peri-
udhën 01.10.2017-31.12.2017.
Ndërkohë që, stoku i detyri-
meve i cili rezulton në masën
20,5 milionë lekë është plani-
fikuar të shlyhet tërësisht
brenda buxhetit të miratuar
të saj për vitin 2018. Ndërko-
hë që Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë raporton
që detyrimet për janar 2016-
dhjetor 2017 janë në vlerën
77,7 milionë lekë. Kjo shumë
është e planifikuar të pagu-
het e gjitha brenda buxhetit
të miratuar të saj për vitin
2018. Ministria e Drejtësisë ka
raportuar si total detyrimesh
të prapambetura për janar
2016-dhjetor 2017 280,6 milionë
lekë. Nëpërmjet buxhetit të
saj të miratuar për vitin 2018,
kjo ministri ka planifikuar
pagesën e 32,6 milionë lekë,
ndërsa pjesa e mbetur prej 248
milionë lekë, e cila u përket
kryesisht vendimeve gjyqë-
sore, pas sqarimit të problem-
atikave të këtyre të fundit, do
të trajtohet në kuadër të bux-
hetit 2019. Në raport mësohet
se Ministria e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale për pe-
riudhën janar 2016-dhjetor
2017 raporton që detyrimet
për vendime gjyqësore për
punonjës të larguar nga
puna janë në vlerën 138,7 mil-
ion lekë. Ndërkohë, shuma
prej 29,2 milionë lekësh është

Borxhet e reja të qeverisë, 5.7 miliardë lekë për dy vite

Vendimet e gjyqeve, fatura
e papaguar 1.9 miliardë lekë
Largimet e padrejta nga puna, fatura për dy vite 138,7 milionë lekë

Ornela Manjani

DREJTORIA E
PËRGJITHSHME
TË TATIMEVE
Në total për
periudhën janar
2016-dhjetor
2017, DPT ka
akumuluar 237,4
milionë lekë
detyrime të
prapambetura.
Ndërkohë që
përmes buxhetit
të saj të miratuar
për vitin 2018,
DPT ka
planifikuar
shlyerjen e 97
milionë lekëve.

                                                                                                                                                në milion LEK 

RAPORTIMI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA PËR PERIUDHËN TETOR ‐ DHJETOR 2017 (PROGRESIVE JAN '16 ‐ DHJETOR '17) 

NR 
                                   TOTALI  I 

DETYRIMEVE                                                   

MINISTRIA  E LINJES 

Total 
Detyrimet  

Janar  2016 
‐ Shtator 
2017 

Të mbartura  
(mbetur pa 

shlyer nga  
Janar  2016 ‐ 
Shtator 2017) 

Total 
Detyrimet 
e Reja 

Tetor ‐ 
Dhjetor 
2017 

Total 
Detyrimet 

STOK 

Janar  2016 
‐ Dhjetor 
2017 

Nga te 
cilat: 

(Vendime 
Gjyqësore) 

Planifikuar  t'u paguar 
përmes Buxhetit 2018 

Stoku i 

mbetur pa 
shlyer 

Nga te 
cilat: 

(Vendime 
Gjyqësore) 

Vendime 

Gjyqësore 
Te tjera 

a  b  c  d=b+c  e  f  g  h=d‐(f+g)  i=e‐f 

3.182,60  2.779,80  2.943,20  5.723,00  1.977,10  442,00  3.081,00  2.199,90    

1 

MINISTRIA  E INFRASTRUKTURËS  DHE 
ENERGJISË 

1.254,0  1.254,0  2.000,8  3.254,8  425,5  200,0  2.446,8  608,0  225,5 

nga te cilat:    Mirëmbajtja  636,6  632,2  524,2  1.156,4  901,7  254,7  ‐ 

2  MINISTRIA  E MBROJTJES  11,2  11,1  9,4  20,5  6,1  6,1  14,4  ‐  ‐ 

3  MINISTRIA  E BRENDSHME  919,2  768,2  156,0  924,2  392,6  35,7  389,6  498,9  356,9 

4  MINISTRIA  E DREJTËSISË  348,0  260,8  19,8  280,6  270,2  22,2  10,4  248,0  248,0 

5 
MINISTRIA  E SHËNDETËSISË  DHE 
MBROJTJES  SOCIALE 

100,7  100,5  38,2  138,7  138,7  29,2  ‐  109,6  109,6 

6 
MINISTRIA  E FINANCAVE DHE 

EKONOMISË 
139,1  111,7  ‐  111,7  111,7  102,0  ‐  9,7  9,7 

7  D.P.TATIMEVE  (rimbursim TVSH)  134,0  40,5  196,9  237,4  97,0  140,4  ‐ 

8 
MINISTRIA  E BUJQËSISË  DHE   

ZHVILLIMIT  RURAL 
38,5  13,7  407,0  420,7  332,7  2,7  88,0  330,0  330,0 

9.  MINISTRIA  E KULTURËS  ‐  ‐  1,4  1,4  1,4  1,4  ‐  ‐  ‐ 

10  MINISTRIA  E TURIZMIT  DHE MJEDISIT  177,0  177,0  78,3  255,3  255,3  ‐  ‐  255,3  255,3 

11 
MINISTRIA  E ARSIMIT,  SPORTIT  DHE 
RINISË 

42,3  42,3  35,4  77,7  42,9  42,9  34,8  ‐  ‐ 

12 
MINISTRIA  PËR EVROPËN DHE PUNËT 
E JASHTME 

18,6  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

planifikuar të shlyhet
përmes buxhetit të saj të
miratuar për 2018. Ministria
e Brendshme raporton një
stok detyrimesh për peri-
udhën janar 2016-dhjetor 2017
në vlerën 924,2 milionë lekë.
Në buxhetin e saj miratuar
për vitin 2018, kjo ministri ka
planifikuar shlyerjen e 425,3
milionë lekë. Pjesa e detyri-
meve të pashlyera që mbeten
për t'u paguar në vitin 2019

është në vlerën 434,9 milionë
lekë. Ndërsa Ministria e
Bujqësisë dh Zhvillimit Ru-
ral raporton që totali i detyr-
imeve për janar 2016-dhjetor
2017 kap vlerën 420,7 milionë
lekë. Përmes buxhetit të saj
të miratuar për vitin 2018 ësh-
të planifikuar shlyerja e 90,7
milionë lekë detyrime të aku-
muluara. Detyrimi i mbetur
prej 330 milion lekë, i cili u ref-
erohet vendimeve gjyqësore,

pas shqyrtimit të problema-
tikës respektive, do të trajto-
het eventualisht me fondet
buxhetore 2018-2019.  Minis-
tria e Financave për peri-
udhën 01.10.2017 - 31.12.2017
nuk ka detyrime të prapam-
betura të krijuara rishtazi.
Në total stoku i detyrimeve
të akumuluara për janar
2016-dhjetor 2017 është 111,7
milionë lekë për vendime
gjyqësore. Në buxhetin e saj

të miratuar për vitin 2018 ësh-
të planifikuar shlyerja e 102
milionë lekë. Ministria e Kul-
turës raporton që detyrimet
për periudhën 01.10.2017-
31.12.2017 janë në vlerën 1,4
milionë lekë, kryesisht ven-
dime gjyqësore të formës së
prerë. Kjo shumë përbën
edhe totalin e stokut nga ja-
nari 2016 deri në dhjetor 2017.
Ky detyrim është planifikuar
për t'u paguar nëpërmjet

buxhetit të miratuar të kësaj
ministrie, për vitin 2018. Min-
istria e Turizmit dhe Mjedis-
it raporton se stoku i detyri-
meve për periudhën janar
2016-dhjetor 2017 është në
vlerën 255,3 milionë lekë.
Shuma e këtyre detyrimeve,
e cila rrjedh tërësisht nga
vendime gjyqësore, do të
bëhet objekt i shlyerjes
përmes buxhetit të kësaj min-
istrie gjatë 2018-2019.

Të ardhurat që emi
grantët sjellin në sh-

tëpi i janë rikthyer trendit
të tyre rritës, ndonëse të
lehtë. Statistikat e Bankës
së Shqipërisë bënë të ditur
se në vitin 2017, të ardhu-
rat nga emigrantët u
rritën me 3.4%, duke arri-
tur në 636 milionë euro. Ky
është niveli më i lartë që
prej vitit 2012. Që nga viti
2008, kur arritën kulmin
në rreth 830 milionë euro,
paratë që emigrantët dër-
gonin në Shqipëri filluan
të binin gradualisht, për të
arritur në nivelin më të
ulët në 2013-ën, me 545 mil-
ionë euro. Kjo tendencë
rënëse ishte e pritshme,
pasi vlerësohej se pas një
cikli 15-10 vjeçar, emi-
grantët fillojnë e i humbin
lidhjet me vendin mëmë,
duke dërguar gjithnjë e
më pak para tek të afër-
mit. Por, rigjallërimi i em-
igracionit pas vitit 2013
ndikoi që të ndryshonte
cikli, teksa filloi të krijo-
hej vala e re e emi-
grantëve. Të dhënat e EU-
ROSTAT bëjnë të ditur se
nga viti 2013 deri më sot,
numri i azilkërkueseve për
herë të parë nga Shqipëria

në vendet e Bashkimit Euro-
pian është 140 mijë 197 perso-
na, apo rreth 5% e popullsisë
shqiptare që ka kërkuar azil.
Numri më i lartë i tyre ishte
në vitin 2015, me 66 mijë ap-
likime, për të rënë më pas në
29 mijë në 2016-ën dhe 22 mijë
në 2017-ën. Ndonëse një pjesë
e tyre kthehen, shumica
mbeten dhe teksa integrohen
në tregun e punës, fillojnë e
dërgojnë më pas para tek të

afërmit. Të dhënat nga IN-
STAT për hyrje-daljet e sh-
qiptarëve jashtë vendit tre-
gojnë se numri i shqiptarëve
që kanë udhëtuar jashtë ven-
dit nga pikat e kalimit kufit-
ar është shumë më i lartë se
kthimet e tyre në këto pika.
Diferenca ndërmjet hyrje-
daljeve tregon se një numër i
madh shtetasish shqiptarë
janë larguar nga vendi dhe
nuk janë kthyer më.

Isaraj: Lehtësim të procedurave,
ndryshim testit teorik për patentën

Shërbimet që ofrohen nga Drejtoritë e Transportit
Rrugor do i nënshtrohen një reforme të thellë, qoftë

në nivel qendror, ashtu edhe në atë lokal. Gjithçka ësh-
të njoftuar nga drejtori i përgjithshëm i Shërbimeve
të Transportit Rrugor, Arben Isaraj gjatë analizës
vjetore të institucionet që ai drejton, duke theksuar
edhe drejtimet kryesore ku do të ndërhyhet. Kështu,
parashikohet trajnimi dhe certifikimi i punonjësve
si në nivel qendror, ashtu edhe rajonal si dhe rritja e
investimeve në infrastrukturë. Gjithashtu, parash-
ikohet lehtësimi i procedurave për realizimin sa më
shpejt të shërbimeve që ofron institucioni si dhe
përmirësimin dhe ndryshimin e kuadrit ligjor, aty
ku ka mangësi apo është e nevojshme. Nga ana tjetër,
do të jetë e nevojshme përgatitja e një baze teorike
bashkëkohore në bashkëpunim me simotrat e saj në
Europë. Theksi u vu edhe te rëndësia e përgatitjes
teoriko-praktike me profesionalizëm e kandidatëve
për pajisje leje drejtimi kombëtare, mënyrë kjo që do
rrisë aftësinë e tyre në drejtimin e mjetit në rrugë,
duke lehtësuar trafikun urban dhe uljen e rrezikut
për aksident. Sipas drejtorit të përgjithshëm, përmes
aplikimit të këtyre ndryshimeve synohet përmirësi-
mi i shërbimit ndaj qytetarëve, reduktimi i kohës
dhe profesionalizmi në ofrimin e tij.

 Ministra e Financave dhe Ekonomisë

Banka e Shqipërisë

Emigrantët kthejnë "sytë" nga familja

Remitancat rriten 3.4% në 2017-n

NJOFTIM
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"Udhëheqësi i një prej 7 grupeve, shqiptar me nënshtetësi irlandeze"

5 hapat për të shkuar në Britani,
rruga që ndiqnin trafikantët shqiptarë
"Daily Mail": Kriminelët trafikuan 750 persona

kundrejt pagesës deri në 20.000 paund

Arrestohet edhe shpërndarësi i drogës, Eral Sulçaj

Shkatërrohet banda e grabitësve,
shtatë shqiptarë në pranga

SHKURT

Policia: Ngjarja mori shkas për motive të dobëta

Sherri me armë në një lokal në Kamëz,
përfundojnë në pranga 7 persona

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Policia e Tiranës
ka arrestuar 7 persona në
lidhje me sherrin që ndodhi
dy ditë më parë në një lokal
në Laknas të Kamzës, ku si
pasojë e një konflikti mes
disa të rinjve pati edhe të
shtëna me armë zjarri. Sipas
bluve, ngjarja ka ndodhur
për motive të dobëta dhe fat-
mirësisht nuk pati persona
të lënduar. Mësohet se 4 per-
sona u arrestuan për
akuzën e vrasjes së mbetur
në tentativë, e kryer në bash-
këpunim. Bëhet fjalë për sh-
tetasit: Ardjan Shima, 37

sat e italianëve, merrnin prej
aty sende të shtrenjta, unaza
dhe florinj dhe me pas i shis-
nin, ndërsa paratë i dërgonin
në Shqipëri. Banda e kishte
shtrirë aktivitetin kriminal

në Siena, Arezza, Firenze e Pe-
rugia. Policia italiane vijon
ende hetimet për dokumen-
timin e plotë të këtij rasti.
Ndërsa, dje policia italiane në
Modica ka vënë në pranga 32-

ITITITITITALIALIALIALIALI - Policia italiane ar-
restoi dy ditë më parë sh-
tatë shqiptarë, të cilët aku-
zohen për një seri gra-
bitjesh. Në sajë të opera-
cionit të koduar 'Off line' u
shkatërrua banda shqiptare,
e cila vepronte midis zonës
së Toskanës dhe Umbrias.
Ndërkohë, dyshohet se përg-
jatë pesë muajve të fundit
pjesëtarët e kësaj bande kanë
kryer 6 grabitje në ditë. "La
Nazione" shkruan se sh-
qiptarët pasi hynin në bane-

vjeçarin Erald Sulçaj, pasi në
banesë iu gjet 5 kg marijuanë.
Sulçaj mbahej nën vëzhgim,
pasi dyshohej se ishte përf-
shirë në shpërndarjen e
lëndëve narkotike.

BRITBRITBRITBRITBRITANIANIANIANIANI

Pak ditë pas zbulimit
dhe goditjes së shtatë
grupeve kriminale që

trafikonin emigrantë të
paligjshëm nga Shqipëria
drejt Anglisë, Kanadasë dhe
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, mediat britanike i
kanë kushtuar vëmendje op-
eracionit të zhvilluar nga au-
toritetet shqiptare në bash-
këpunim me EUROPOL. Në
një artikull të publikuar
ditën e djeshme nga e përdit-
shmja "Daily Mail", pasqyro-
het operacioni ku u arrestu-
an 39 persona dhe u shpallën
në kërkim 12 të tjerë. Në të
zbulohet edhe rruga që ndiq-
nin trafikantët për të dër-
guar drejt Britanisë emi-
grantët e paligjshëm kun-
drejt pagesës prej 10,000
paund. Sipas "Daily Mail",
operacioni ndërkombëtar zb-
uloi më shumë se 50 njerëz që
merreshin me trafikimin
duke bërë miliona. Destina-
cionet përfundimtare ishin
Mbretëria e Bashkuar, SHBA
dhe Kanadaja. Sipas kësaj
medie, 750 shqiptarë përfun-
duan në Britani, të trafikuar
nga kriminelët që merrnin
deri në 20 mijë paund. Nga ana
tjetër, britanikja "The Sun"
thotë se udhëheqësi i një prej
grupeve më të fuqishme të
trafikut të klandestinëve,
duke iu referuar grupit sh-
qiptar që u shkatërrua nga
policia, është me nënshtetësi
irlandeze. Në shkrim thekso-
het se personi, identiteti i të
cilit nuk bëhet i ditur, është me
origjinë shqiptare, por ka jetu-
ar më parë në jug të Dublinit.
"Ky individ është një prej per-
sonave kryesorë të grupit dhe
dyshohet se është shumë i përf-
shirë në trafikim. Ai dyshohet
se është pjesë e mafies sh-
qiptare dhe është përfshirë në
shumë aspekte të krimit të or-
ganizuar", thotë një burim për
"The Sun". Po autoritetet kanë
edhe një tjetër shqetësim. Sh-
qiptarët tani përbëjnë grupin
e tretë më të madh të huaj të
burgosur në Angli dhe Uells,
pas kriminelëve irlandezë dhe
polakë. 'NCA' thotë se bandat
shqiptare kanë 'kontroll të
konsiderueshëm' të tregut të
drogës në Mbretërinë e Bash-
kuar. Kathryn Holloway, ko-
misari i policisë dhe krimit të
Bedfordshire, tha se: "Brutali-
teti i tyre i lartë, janë më të pam-
ëshirshmit që Mbretëria e
Bashkuar e ka parë". Gjith-
një sipas asaj që shkruan
media britanike, shqiptarët
janë tashmë grupi i tretë më i
madh i të huajve të burgosur
në Angli dhe Uells, pas
kriminelëve irlandezë dhe

polakë. Sipas Ministrisë së
Drejtësisë britanike, vitin e
shkruar numëroheshin 726
kriminelë nga Ballkani në
burgjet britanike, gati trefishi
i vitit 2013, kur numri ishte
267. Në operacionin e zhvillu-
ar fundjavën e shkuar, të cilin
autoritetet shqiptare e përsh-

kruan një "mega operacion",
morën pjesë zyrtarë nga De-
partamenti Amerikan i Sh-
tetit, Agjencia Kufitare e Kan-
adasë, Europol, Interpol, poli-
cia në Kosovë, Spanjë e Itali.
"DailyMail" sjell gjithashtu në
vëmendje se vitin e shkuar, Sh-
qipëria ishte vendi i dytë me

numrin më të lartë të fëmijëve
të pashoqëruar që kërkonin
azil në Britani, më shumë ap-
likantë sesa Siria e shkatërru-
ar nga lufta. Dy ditë më parë, e
njëjta media shkruante për
mbipopullimin e burgjeve bri-
tanike për shkak të rritjes së
bandave kriminale shqiptare.

Ndërsa po gjatë kësaj të sh-
tune, një tjetër media britani-
ke, "The Sun", pasqyronte të
njëjtin operacion të policisë
kundër trafikantëve dhe zbu-
lonte se një prej kokave të
kësaj bande ishte me origjinë
shqiptare, me nënshtetësi
irlandeze.

vjeç, banues në Kamëz, i dënu-
ar më parë për vjedhje; Klej-
dian Deliu, 35 vjeç, banues në
Kodër-Kamëz; Elfjord Deliu,
23 vjeç, banues në Laknas dhe
Shkëlzen Xhanari, 33 vjeç,

banues Kodër-Kamëz. Ndërsa
3 persona të tjerë u arrestu-
an për akuzën e moskallëzim-
it të krimit. Ata janë Gentjan
Neli, 36 vjeç, banues në Kamëz;
Renaldo Dragjoshi, 29 vjeç

dhe Andi Karaj (Metaliu), 35
vjeç, të banues në Laknas.
"Arrestimi i tyre u bë pasi të
premten, në një lokal në Lak-
nas, Ardjan Shima, Klejdian
Deliu, Gentjan Neli, Shkëlzen
Xhanari dyshohen se gjatë
një konflikti për motive të
dobëta kanë goditur me
grushte A. Karaj. Pas kësaj,
Ardjan Shima dyshohet se ka
qëlluar dy herë me armë zjar-
ri", thuhej në njoftimin e pol-

icisë. Ndërsa, Renaldo Drag-
joshi, Gentjan Neli, të cilët
pasi ishin prezentë në këtë
konflikt, deri në momentin e
identifikimit dhe shoqërimit
nuk kanë kallëzuar në lidhje
me ngjarjen e ndodhur. Ard-
jan Shimës iu gjet dhe sekues-
trua edhe arma e përdorur në
këtë ngjarje, një pistoletë së
bashku me 11 copë fishekë, të
cilën e dispononte pa leje të
organeve kompetente.

Arrestohet 45-vjeçari,
policia: I rrezikshëm!
BERABERABERABERABERATTTTT - Një 45-vjeçar, i cili
cilësohet si person me rrez-
ikshmëri të lartë krimina-
le është arrestuar dje nga
policia e Beratit. Bëhet fjalë
për Edison Çobon, i cili ish-
te shpallur në kërkim. "Në
bazë të informacioneve të
marra në rrugë operative
u bë e kapja e shtetasit në
kërkim, Edison Çobo, ban-
ues në lagjen 'Çlirim', Be-
rat. Shtetasi i lartpërmen-
dur është shpallur në
kërkim pasi Gjykata e Rre-
thit Gjyqësor Fier me ven-
dim nr.4137 dt.25.09.2017 ka
caktuar masën e sigurisë
'Arrest me burg', për veprën
penale, 'Prodhim dhe shitje
të lëndëve narkotike, kry-
er në bashkëpunim',
parashikuar nga neni 283/
2 i Kodit Penal. Gjithashtu,
ndaj këtij shtetasi ka nisur
hetimi pasuror, ku për këtë
materialet hetimore i kanë
kaluar Prokurorisë së Kri-
meve të Rënda Tiranë", thu-
hej në njoftimin e policisë.

Në kërkim për drogë,
pranga të riut nga Fushë-Kruja

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR - Policia e Sh-
kodrës ka prangosur një
30-vjeçar, i cili ishte shpal-
lur në kërkim për prodhim
dhe shitje të lëndëve
narkotike. "Në vijim të op-
eracionit të koduar 'Ndale-
sa e Fundit' u bë kapja dhe
arrestimi i shtetasit: Ed-
mond Xaka, banues në
Fushë Krujë. Ky shtetas
ishte shpallur në kërkim,
pasi Prokuroria Pranë
Gjykatës Shkallës Parë
Shkodër ka nxjerrë ur-
dhër ndalimi për këtë sh-
tetas si i dyshuar për ve-
prën penale 'Prodhim dhe
shitje e lendeve narkotike'
e kryer në bashkëpunim
parashikuar nga neni 283/
2 i Kodit Penal. Materialet
iu referuan Prokurorisë
së Rrethit Gjyqësor Sh-
kodër për veprime të mëte-
jshme", thuhej në njofti-
min e policisë.

PERSONAT E ARRESTUAR

1. Ardjan Shima 37 vjeç
2. Klejdian Deliu 35 vjeç
3. Elfjord Deliu 23 vjeç
4. Shkëlzen Xhanari 33 vjeç
5. Gentjan Neli 36 vjeç
6. Renaldo Dragjoshi 29 vjeç
7. Andi Karaj (Metaliu) 35 vjeç

Pistoleta e sekuestruar nga policia
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I arrestuari Arben Muça "kyç" gojën. Në kërkim vëllai i tij dhe një tjetër

Tentativa e grabitjes në Fier, ja si funksiononte
grupi kriminal që u përplas me policinë

Policia: Autorët, "shëtitës" profesionistë e të dhunshëm,
dyshohen për një seri bastisjesh në disa qytete të vendit

I gjendet arsenal
armësh në banesë,
kapet Ervin Çizmja

E reja kundërshtoi e fyeu blutë, i sekuestrohen 2 thika

Shisnin kokainë në lokalin e natës, policia
e FNSH arreston 2 pronarët dhe një vajzë

FIER FIER FIER FIER FIER - Tre persona, mes të
cilëve dhe një femër janë
prangosur nga policia e Fi-
erit, pasi janë kapur duke
shpërndarë kokainë në një
lokal nate, ku po organizo-
hej një festë 'party'. Mësohet
se në kuadër të operacionit
të koduar "Mesnata", u ar-
restuan të rinjtë: Shkëlzen
Gjata, 24 vjeç, banues në
Drizë, Fier; Mariglen
(Renato) Mellaraj, 35 vjeç,
banues në Fier (pronarë të
lokalit) si dhe 27-vjeçarja
Pranvera Isufaj po nga Fi-
eri. Burime zyrtare nga
Drejtoria e Policisë së këtij
qarku dje bënë me dije se

DJALI I FAMILJES MUÇI
Familja Muçi ka një djalë që jeton prej vitesh në
Meksikë. Pikërisht ky fakt dyshohet se ka shtyrë
grabitësit të tentonin të hynin në banesë, pasi kanë
pasur informacione se dy pensionistët mund të
kishin para kesh në shtëpi. Hetuesit besojnë se
grabitësit e kanë vëzhguar prej kohësh familjen
Muçi. I arrestuari i vetëm i ngjarjes së rëndë, Arben
Muça (u plagos në këmbë) nuk ka pranuar të
bashkëpunojë me policinë.



FIERFIERFIERFIERFIER

Një ditë pas grabitjes
së banesës së 68-
vjeçarit Minella Mu-

çi në Fier, ku mbeti i vrarë 20-
vjeçari Xhuljan Sollaku nga
Elbasani si dhe u plagos 35-
vjeçari Arben Muça me
origjinë nga Puka, burime
nga policia bënë me dije se
bëhet fjalë për një grup të
sofistikuar kriminal. "Shëti-
tës", profesionistë dhe të
dhunshëm. Ky është përsh-
krimi, që hetuesit kanë për
grupin e grabitësve, i cili në
orët e para të mëngjesit të së
premtes shkëmbeu zjarr për
afro 15 minuta me policinë në
lagjen "29 Nëntori" të qytetit
të Fierit. Sipas hetuesve të
çështjes, ka të dhëna se ky
është grup që ka kryer një
sërë grabitjesh me armë ko-
hët e fundit në qytete të ndry-
shme të vendit. Dhe në çdo
grabitje policia nuk ka gje-
tur asnjë gjurmë, që mund të
çonte në identifikimin e tyre.
Ndërkaq, mësohet se familja
Muçi ka një djalë që jeton prej
vitesh në Meksikë. Pikërisht
ky fakt dyshohet se ka sh-
tyrë grabitësit të tentonin të
hynin në banesë, pasi kanë
pasur informacione se dy
pensionistët mund të kishin
para kesh në shtëpi. Hetues-
it besojnë se grabitësit e kanë
vëzhguar prej kohësh famil-
jen Muçi. I arrestuari i vetëm
i ngjarjes së rëndë, Arben
Muça (u plagos në këmbë)
nuk ka pranuar të bash-
këpunojë me policinë. 35-
vjeçari është marrë në pyetje
në spitalin e Fierit, por nuk
ka dhënë asnjë detaj të vlef-
shëm që mund të çojë në ar-
restimin e dy personave të
tjerë, që morën pjesë në gra-
bitje. Ndërsa, vijon të jetë në
kërkim vëllai i tij, Ardi Muça
dhe një person tjetër, i cili
dyshohet se është nga Fieri
dhe njohës i mirë i lagjes "29
Nëntori", ku ndodhi ngjarja.
HETIMETHETIMETHETIMETHETIMETHETIMET

Grabitësit (të maskuar
dhe të armatosur me au-
tomatikë e pistoleta), të cilët
tentuan të vidhnin banesën
e Minella Muçit, dyshohet
të kenë bashkëpunuar prej
kohësh me njeri-tjetrin.
Burime për "Gazeta Sh-
qiptare" dje bënë me dije se
ka dyshime që të paktën
njëri prej tyre është nga Fi-
eri, i cili ka orientuar shokët
e tij se në banesën e Minella
Muçit mund të këtë pasur një
sasi të konsiderueshme
parash. Ndërkohë, nisur nga
rindërtimi i ngjarjes dhe he-
timet paraprake është konk-
luduar se çifti i të moshua-
rve nuk kanë pasur sende me
vlerë apo shuma të madhe
parash në banesë, pavarë-
sisht se grabitësit dyshohet
të kenë pasur informacion se
djali i Minellës, i cili jeton në
Meksikë mund të kishte kry-
er ndonjë transfertë valute.
Nga verifikimi i të kaluarës
së dy prej grabitësve,
Xhuliano Sollaku, që mbeti i
vrarë pas shkëmbimit të zjar-
rit me policinë dhe Arben
Muça, i cili u plagos, është
konstatuar se ata kanë pa-
sur prej vitesh aktivitet të

dyshimtë. Gjithashtu, mëso-
het se është konkluduar
paraprakisht se ata janë
anëtarë të një grupi që dys-
hohet se ka kryer vjedhje me
armë e vepra të tjera penale
edhe në qytete të tjera të Sh-

qipërisë. Hetuesit kanë ngri-
tur dyshimet se grabitësit
bashkëpunonin gjithmonë
me banorë të qyteteve ku kry-
enin vjedhjet. Policia thotë se
kemi të bëjmë me një grup
profesionistësh, që nuk lë pas

as shenja gishtërinjsh dhe as
gjurmë që mund të çojnë në
identifikimin e tyre. Akoma
dhe më shumë hetuesit i
frikësohen faktit se grabitësit
janë të pamëshirshëm dhe në
çdo moment mund të hapin
zjarr kundrejt atyre që iu
prish planin. Me vete kishin
përveç armëve, dorezave dhe
maskave, edhe një çantë me
vegla që do të shërbente për

të hapur derën. Sipas policisë,
ishte mbërritja në kohë e efek-
tivëve që pengoi planin e gra-
bitësve. Nëse policia do të
vonohej edhe për disa minu-
ta, grabitësit do ta kishin
hapur derën me veglat që dis-
pononin. Në rastin e gra-
bitjes së të moshuarit Minel-
la Muça, ishte mbërritja në
kohë e efektivëve, ajo që pen-
goi planin e grabitësve.

arrestimi i tyre u bë i mun-
dur mbi bazën e informacion-
eve të siguruara më parë në
rrugë operative se në lokalin
"New York" në lagjen "Apol-
lonia", Fier gjatë një feste
"party" që do të zhvillohej aty,
do të shitej lëndë narkotike.
Mbi bazën e këtij informacio-
ni, është organizuar puna dhe
në bashkëpunim me FNSH
Fier, gjatë mesnatës, është sh-
kuar në lokalin "New York"
dhe është u ushtruar kontroll
personave dhe ambienteve të
këtij lokali, që ishte në admin-
istrim nga shtetasit Shkëlzen
Gjata dhe Mariglen Mellaraj.
Nga kontrolli i ushtruar në

një dhomë me mbishkrimin
"Private" u gjendën dhe u
sekuestruan në cilësinë e
provës materiale 36 copë pa-
ketime (porcione) me lëndë
narkotike e dyshuar kokainë,
një peshore elektronike, një
palë gërshërë, një fletore shën-
imesh etj. Gjatë kohës së kon-
trollit fizik të personave që
ishin në këtë lokal dhe më
konkretisht të shtetases Pran-
vera Isufaj, në çantën e saj të
krahut i janë gjetur dhe
sekuestruar në cilësinë e
provës materiale 2 (dy) thika
me teh të përkulshëm të dys-
huara si armë të ftohta. Më-
sohet se Pranvera Isufaj ka

kundërshtuar hapur vep-
rimet e policisë, duke për-
dorur dhe forcën me veprime
aktive e për pasojë ka penguar
në kryerjen e detyrës punon-
jësit e policisë si dhe i ka ofen-
duar ata. Materialet procedur-
ale i kaluan prokurorisë së Fi-
erit në ngarkim të shtetasve
Shkëlzen Gjata dhe Mariglen
Mellaraj për veprën penale

"Prodhimi dhe shitja e
lëndëve narkotike", "Përsh-
tatja e lokalit për përdorim
droge" dhe "Nxitja për për-
dorimin e drogës" dhe ndaj
shtetases Pranvera Isufaj për
veprat penale "Prodhimi,
mbajtja, blerja apo shitja pa
leje e armëve të ftohta" dhe
"Kundërshtimi i punonjësit të
policisë së rendit publik".

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS -  Policia e Shi-
jakut në bashkëpunim me
Forcat e Posaçme "Shqi-
ponja" të Drejtorisë Ven-
dore të Policisë Durrës dje
arrestuan në flagrancë 31-
vjeçarin Ervin Çizmja 31
vjeç, banues në Shijak. Pas
informacioneve të marra
në rrugë operative, blutë
kanë ushtruar kontroll në
banesën e shtetasit në fjalë,
ku u gjetën dhe sekuestru-
an në cilësinë e pro-vave
materiale: një armë zjarri
pistoletë 'TT' model 54, kal-
ibër 7.62 mm me krehër; një
armë gjahu teke; 261
fishekë; një silenciator
arme zjarri me gjatësi të
përgjithshme 23 cm dhe një
gjerdan me 28 fishekë arme
gjahu. Materialet i kaluan
proku-rorisë së Durrësit
për veprime të mëtejshme
për veprat penale "Mbajtja
pa leje e armëve luftarake"
dhe "Prodhimi dhe mbajt-
ja pa leje e armëve të
gjuetisë dhe sportive".

I plagosuri Arben Muça 20-vjeçari i vrarë, Xhuljan Sollaku

Pallati ku banon familja Muçi

Materialet e sekuestruara
nga policia e Fierit
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Gjirokastër Isuf Kostreci                  1,989,713 

Korçë Eftim Ziko  EZAURUAR 

Shkodër Sabah Troshani                  6,905,995 

Shkodër Rustem Sykja                    517,033 

Shkodër Jonuz Hoxha                  5,549,242 

Shkodër Eqerem Piraniq

Shkodër Musa Gercari                             -   

Shkodër Fiqiri Lika                  1,711,220 

Lezhë Mark Gjon Nika

Korçë Feride Gjyli

Korçë Violeta Ziko  EZAURUAR 

Durrës Fatmir Hoxha

Durrës Haziz Kulli

Durrës Shpetim Hyka

Durrës                   4,041,599 

Tiranë ARET PINARI

Tiranë MUSTAFA SINA  EZAURUAR 

Korçë GJERGJI PALLOI                      43,000 

Durrës Koco Nocka

Durrës Koco Nocka                    961,415 

Durrës Koco Nocka

Tiranë                   4,848,556 

Tiranë SEFER MENERI

Tiranë NIKO DAMO  EZAURUAR 

Tiranë IBRAIM MENIKU

Tiranë IBRAIM MENIKU

Tiranë

Durrës Ramazan Dedja

Durrës Hava Balla

Durrës Perikli Spiru 

Durrës Adem Myftari                  6,264,300 

Durrës Athanas Abraçi

Fier Tomor Hoxha

Fier Tomor Hoxha  EZAURUAR 

Fier Llambi Llupi

Fier Bashkim Shpata                  8,393,549 

Lezhë Preng Mark Prenga

Lezhë Zef Llesh Tusha

Shkodër Kel Zef Jaku                  2,366,058 

Shkodër Dorotea Zoto

Tiranë MUHARREM METANI                  3,648,000 

Tiranë XHEMAL SEFER HIDRI  EZAURUAR 

Tiranë MEHMET KASMI                19,354,041 

Tiranë MEHMET KASMI                36,832,950 

Tiranë GRIGOR REXHO

Vlorë Nuredin Çika  EZAURUAR 

Vlorë Nuro Hoxha  EZAURUAR 

Elbasan ALI DULLA                36,615,360 

Durrës Ismail Pumi

Elbasan ABDYL, ALBERT SHIJAKU

Elbasan PLATON GANI

Elbasan BEQIR SEJDINI                14,349,300 

Korçë Nexhip Daut

Durrës Feride Dervishi

Tiranë AFRIM KAZAZI                15,369,386 

Tiranë  EZAURUAR 

Vlorë Aristotel Kaçani                             -   

Vlorë Panajot Vasili                             -   

Vlorë Olimbia Mia                             -   

Gjirokastër Theodhori Kuleci

Gjirokastër Feti Kondi

Gjirokastër Hekuran Hoxha                    260,100 

Gjirokastër Taullah Shehu

Gjirokastër Dhimitraq Ballabani                  3,631,824 

Korçë Qamil  Panariti

Gjirokastër Sofokli Cicolli

Shkodër Skender Cenaj

Shkodër Dan Semaj

Shkodër Gjergj Vlash Gocaj                  1,512,512 

Shkodër Ernest Nush Gocaj                    432,000 

Tiranë Fatmira  Shquti, Feredin  Shquti, Fitnete Shq                 4,842,432 

Tiranë Anife Shala, Fazile Shala, Gezim Shala, Hysn                   542,850 

Tiranë GEZIM, FEZILE, ANIFE ETJ SHALA                    542,850 

Vlorë Vangjel Krimidha                      81,000 

Durrës Vlash Bregu

Durrës  

Durrës  

Durrës  

Durrës Shefik Metalla

Durrës Murat Perkaj                  3,883,500 

Durrës Agim Belegu

Shkodër

Vlorë Thanas Ilia Duci                        2,780 

Durrës Spiro Spiru

Durrës Spiro Spiru

Gjirokastër Dhoske  Ilia

Durrës Eleni Ekonomi

Durrës Pranvera Tufa

Gjirokastër Jorgo Bili  EZAURUAR 

Korçë Tefik Kapllani

Korçë Asime Avdyl Braçe  EZAURUAR 

Korçë Hysen Shkurti                    211,296 

Shkodër Gasper Darragjati                             -   

Shkodër Bepin Kurti                             -   

Korçë Asllan Memo                      67,200 

Elbasan SHPETIM LAMÇJA  EZAURUAR 

Korçë Violeta Hatija                    112,400 

Lezhë Ndue Figuri

Vlorë Llambro Ndonaj

Vlorë Syrja Aliaj

Dibër Ramazan Dishuka

Elbasan BAJRAM PEPA                  1,155,900 

Elbasan ISUF CERRIKU                  1,863,544 

Elbasan MAHMUT MUSA STAMBOLLXHIU  EZAURUAR 

Elbasan FERDINAND SULA                44,674,000 

Korçë Luan  Skoti

Korçë Euklid  Shomo

Korçë Mitat Kacidhja  EZAURUAR 

SPECIALE

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 4900 pr-

onarë, të cilëve u është njo-
hur e drejta për kompensim.
Dosjet i përkasin vitit 1996.
Lista me vlerësimin përfun-
dimtar për subjekte është
botuar në faqen zyrtare të
Agjencisë së Trajtimit të
Pronave. Lista përmban të
dhëna lidhur me numrin e
vendimit, gjeneralitetet e
subjekteve të shpronësuara,
sipërfaqja e njohur për ko-
mpensim, mangësitë në do-
kumentacion apo vlerë-
simin përkatës jepen të de-
tajuara në regjistrin që sho-
qëron këtë njoftim. "Gazeta
Shqiptare" publikon listën
me përfituesit si dhe vlerë-
simin financiar për çdo
dosje.
KOMPENSIMI
FINANCIAR

Bazuar në skemën që po
ndjek qeveria në zbatim të
ligjit të ri për pronat, prior-
itet do të ketë prona truall,
përkundër tokave bujqësore,
që do të jepen për kompen-
sim fizik. Pas shqyrtimit të

kërkesave, kompensimi fi-
nanciar bëhet vetëm për ato
subjekte, vendimi i të cilëve
është përfundimtar, i
ekzekutueshëm ose për
kërkesat që nuk janë trajtu-
ar asnjëherë për kompen-
sim. Të gjitha vendimet për-
fundimtare, të vlerësuara fi-
nanciarisht si tokë truall, do
të përfitojnë kompensim fi-
nanciar nga fondi i kompen-
simit, deri në masën 50 mil-
ionë lekë. Ndërkohë, pjesa e
mbetur nga vlerësimi i ven-
dimit përfundimtar do të
kompensohet fizikisht nga
fondi i tokës. Në rastet kur
nga vlerësimi i vendimit për-
fundimtar për tokën truall
rezulton se pjesa e mbetur
është deri në 5 për qind më

e madhe se vlera 50 milionë
lekë, atëherë subjekti ko-
mpensohet për të gjithë
vlerën, në rastet kur nga
vlerësimi i vendimit përfun-
dimtar rezulton se pjesa e

Ornela Manjani

.

ATP: Dosjet e vitit 1996,
pronarët që kompensohen

Ish-pronarët, aplikimet e ezauruara

VLERESIMIQarku
Atesi
a

Emri  (Subjekti 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

VLERESIMIQarku
Atesi
a

Emri  (Subjekti 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

VLERESIMIQarku
Atesi
a

Emri  (Subjekti 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

mbetur është më e madhe se
5 për qind mbi vlerën 50 mil-
ionë lekë, atëherë subjekti
për diferencën mbi 50 mil-
ionë lekë, kompensohet fiz-
ikisht, nga fondi i tokës.

KOMPENSIMI
FIZIK

Agjencia e Pronës ka në
zotërim 23 mijë hektarë tokë
bujqësore, për të cilat ka për-
funduar më herët edhe vlerë-
simi ekonomik, të cilat do të
përdoren për skemën e ko-
mpensimit fizik. Për ndarjen
e kësaj sipërfaqeje, dy do të
jenë kriteret bazë. Kriteri i
parë është rendi kronologjik
i vendimeve, që do të thotë
se, sikurse kompensimi fi-
nanciar, edhe ky kompensim
do të fillojë me vendimet më
të vjetra në kohë. Kriteri i
dytë lidhet me vendn-
dodhjen e pronës që do të
përfitojnë si kompensim fiz-
ik. Pra, pronari do të kompen-
sohet me një pronë nga fondi

fizik, e cila gjeografikisht ësh-
të më afër me pronën që i ësh-
të njohur për kompensim. Në
lidhje me dokumentet që du-
het të depozitohen, ato nuk
ndryshojnë, por mbeten të
njëjta, si në rastin e kompen-
simit financiar. Ndryshon
vetëm formulari i aplikimit,
i cili është specifik për secil-
in rast. Në total janë 26 mijë
vendime të formës së prerë,
të cilat presin të kompenso-
hen. Bazuar në ligjin e ri,
Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka nisur një proces
të ri rivlerësimi, ku një metër
katror tokë do të llogaritet me
çmimet e tregut, por zëri ka-
dastral nuk do të jetë ky i sot-
mi, por ai që ka pasur prona
në çastin e shpronësimit.

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)
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Korçë Bashkim Maliqi                    358,554 

Shkodër Feride Podgorica                  3,715,792 

Shkodër Adnan Kallogjeri                  9,582,832 

Tiranë AGIM KOKONOZI

Tiranë ABDULLA KARAJ                  7,299,621 

Tiranë AISHE MEÇANI (SAMI)                             -   

Tiranë XHELADIN CAUSHI                  8,036,280 

Tiranë SANIE JARANI                  3,803,839 

Shkodër Ndoc Thaci                  1,829,865 

Tiranë Shuaip Llanaj                    753,401 

Tiranë BEATRICE MANUSHI                11,049,885 

Korçë  

Korçë  

Tiranë SHAQIR PREZA                20,961,297 

Tiranë                11,886,998 

Tiranë SANIJE LUGA                42,391,377 

Tiranë THACI

Tiranë  

Durrës Zija Xhixhabesi

Durrës  

Durrës Agron Dobi

Durrës Ramazan Limanaqi                  2,166,232 

Elbasan XHEZARE SENI

Elbasan Pasho  Hida                  3,793,238 

Elbasan ARIF CARCIU

Elbasan  

Elbasan HAJRIJE CANI

Elbasan SHEFQET XHAFERRI

Elbasan Qamil Guri                  8,877,792 

Elbasan XHEVIT ZANI

Elbasan VELI ZANI                    997,541 

Fier Halit Kajolli

Korçë Sazan  Berberi

Kukës Lek Nika

Shkodër Llesh Brunga

Shkodër Trashg. Bushati 

Shkodër Esher Duli

Shkodër Xhahid Bushati                  2,272,437 

Shkodër Fiqerete Pipa

Shkodër Fiqerete Pipa

Shkodër Fiqerete Pipa

Shkodër Eqerem Lohja

Shkodër Vaide Koka

Shkodër Harun Berberi

Shkodër Nikoll Thani                  6,553,470 

Shkodër Ixhlal Sykja

Tiranë IBRAHIM XHAMETA  EZAURUAR 

Tiranë IBRAHIM XHAMETA  EZAURUAR 

Tiranë IBRAHIM XHAMETA  EZAURUAR 

Vlorë Andon Trifoni                  2,664,300 

Vlorë Mimoza Derolli

Elbasan SHAHIN BITROSHI

Elbasan NEZIR KARRIQI                  3,303,749 

Korçë Hajdar  Belli                    698,240 

Korçë                     114,728 

Korçë                     206,976 

Shkodër Trash. Ejlli                      69,500 

Tiranë MUHARREM HUQI  EZAURUAR 

Tiranë ALI TIRANA                63,308,520 

Tiranë                  9,610,052 

Tiranë ATLIJE HEMA

Tiranë HAXHIRE BRAHJA (SHEHU)                15,134,994 

Durrës Hamit Deda                  6,647,600 

Durrës Muhamet Sefa                    210,705 

Durrës Vjera Kilica                    425,258 

Durrës Kristo Dako                             -   

Elbasan REFIK SINA                  1,962,006 

Fier Zonje Harunaj

Fier Idai Sulaj  EZAURUAR 

Fier Sabri Maraj                             -   

Korçë                  4,157,519 

Korçë Viktor Cani

Korçë Halim Ombashi                    450,000 

Fier Gjolek Shehaj

Shkodër Jak Gjonaj                  1,123,452 

Shkodër Mynyr Avdia                  2,701,283 

Shkodër Abdullah Miloti                             -   

Shkodër Ibrahim Miloti                  1,919,011 

Shkodër Angje Kadija  EZAURUAR 

Tiranë IBRAHIM XHAMETA  EZAURUAR 

Tiranë ERVEHE GREPSA                50,210,008 

Vlorë Kalem Tasimi

Durrës  

Korçë Alma Bullaci                      54,675 

Tiranë ALI NEVIRI                14,351,457 

Tiranë ALI NEVIRI                30,939,678 

Vlorë Faik Bataj

Vlorë Pajtim Çela

Vlorë Llazar Hoxharo                  6,899,000 

Lezhë Llesh Bib Marku

Lezhë Zef Preng Kiku

Shkodër Pjeter Pashko Coba

Shkodër Enrik Kole Coba

Vlorë Spiro Bejler                    554,676 

Vlorë Gjolek Brahimi

Dibër Qamil Gasa

Shkodër Muhamet Bajraktari

Shkodër Sabri Dibra

Shkodër Shyqyri Tevia

Shkodër Vehid Ramadani

Shkodër Bashkim Teli  EZAURUAR 

Tiranë   EZAURUAR 

Tiranë KUJTIM, AVENIR KIKA  EZAURUAR 

Tiranë ALDO DELHYSA                14,905,004 

Tiranë VANGJEL HAXHINASTO                  5,907,942 

Tiranë ARSINAI KERKUSI (LASKU)                20,827,359 

Tiranë MUHARREM PEZA (HAXHOLLI)

Tiranë GANI LAMI  EZAURUAR 

Tiranë KAMBER HOXHA  EZAURUAR 

Tiranë AVENIR KIKA

Tiranë DHIMITER BERATI                75,166,006 

Tiranë

Tiranë

Tiranë MIHAL KOJA

Tiranë ALBERT HANXHARI

Tiranë AVNI ZAJMI

Fier Isuf Klosi

Fier Kodhel Isufaj

Korçë Hasim  Pulaha

Korçë Edmond  Grabova

Korçë  

Korçë Dhimitraq Misha

Tiranë PERPARIM FARKA

Tiranë  EZAURUAR 

Fier Altin Vrioni

Kukës Qazim Meshi

Durrës Xhevahire  Marku

Tiranë SAIMIR DISHA                  5,089,644 

Tiranë VANGJEL KOJA                  8,371,125 

Tiranë VANGJEL KOJA                38,908,989 

Durrës Fiqirete Gorani

Durrës Bedri Kokomani

Durrës Bedri Kokomani  EZAURUAR 

Durrës Bedri Kokomani  EZAURUAR 

Durrës  

Durrës Lluka Rrufa

Durrës Lluka Rrufa

Durrës Xhevdet  Mitraku

Durrës Ali Bardhi

Durrës Nazmi Hunda

Durrës Preng Coku

Durrës Preng Coku

Durrës Enver  Lazimi                  2,290,944 

Durrës Behixhe Karaboja  EZAURUAR 

Durrës Vangjel Anastasiadhi

Durrës Shpati Dragoti

Elbasan PETRIT KARADAKU                  7,211,660 

Elbasan                 10,185,672 

Fier Bardhyl Zazo                  6,547,168 

Fier Barjam Hysaj                  5,084,554 

Fier Bedri Strumi

Shkodër Trash Vokrri                  1,350,000 

Shkodër Trash Lisi (Kodheli) 

Shkodër Ndue dhe Zef Ujka                    460,000 

Shkodër Qemal Osmanagaj                  1,650,105 

Shkodër Ruzhdi Duli

Shkodër Abdyl Boksi                  7,651,389 

Shkodër Zef Bushati                             -   

Tiranë BEXHET KOÇI                  3,368,541 

Tiranë JONUZ SHIJAKU                  4,553,892 

Tiranë SEFER KALLUSHI (KALOSHI)                  3,013,605 

Tiranë IKBAL STERMASI                    421,905 

Tiranë IKBAL STERMASI                  2,343,915 

Tiranë HAMID ALIMEHMETI                19,220,103 

Tiranë HAMID ALIMEHMETI                  1,988,979 

Tiranë HAMID ALIMEHMETI                    803,628 

Tiranë OSMAN MENI

Tiranë GANI QAZIM HAJDARI                  7,500,528 

Tiranë GANI QAZIM HAJDARI                  3,013,605 

Tiranë SHABAN TUFINA                  4,520,408 

Tiranë SHABAN TUFINA                  4,393,166 

Tiranë SHABAN TUFINA                  7,098,714 

Vlorë Agllaia Bollano

Vlorë Haxhi Velaj

Vlorë Xhemal Mecaj

Fier Rustem Vrioni 

Vlorë Shpresim  Kasaj

Korçë Myrvete Spaho

Kukës Rexhep Metalia

Lezhë Dila ;Angjelina Ndoj

Lezhë Gjon Nikolle Gjuraj

Tiranë JORGJI HANXHARI                14,291,854 

Tiranë BAJRAM MALOKU                97,480,351 

Tiranë LEON LEZHA                52,972,479 

Durrës Vasil Gjergo                  4,405,650 

Durrës Mustafa Rexha

Durrës Ahmet Godenca

Durrës Idriz Keja

Durrës Filip Gjonçi                  1,163,370 

Elbasan ISUF BAKALLI                  4,619,108 

Elbasan PELLUMB BELULI                    382,920 

Elbasan ENVER DELIMETA

Tiranë XHEJE VERVALI  EZAURUAR 

Tiranë QAZIM TOSKA                  4,021,488 

Tiranë BEDRI MARA                  2,109,524 

Tiranë                  1,674,225 

Tiranë IBRAHIM LULI  EZAURUAR 

Tiranë IBRAHIM LULI                    978,432 

Tiranë HATIXHE MUMAJESI

Tiranë PAVLI HOBDARI                  2,558,216 

Tiranë ADEM KADIU                  1,660,831 

Tiranë HALIL MUÇO                  1,928,707 

Tiranë LUIGJINA, ROZMARI PRIFTI, KODHELI               18,751,320 

Tiranë OSMAN ALLA                  2,966,057 

Tiranë OSMAN ALLA                  3,281,481 

Korçë Aleksandër Karamitro

Durrës  Idhomen  Kosturi

Durrës Arap Toska

Durrës Francesk Brahja

Gjirokastër Skender Ormeni                    447,437 

Elbasan BELUL DOSKU

Elbasan HASAN ZENELI                    487,891 

Elbasan HEKURAN RADICI                  3,457,238 

Gjirokastër Jorgo Proko                  3,130,635 

Gjirokastër Xhafer  Ducellari                  1,690,543 

Gjirokastër Ardian Adhami

Korçë Muhamer Hoxhallari

Korçë Asime Ymeti                    159,930 

Korçë Nuri Sulejmani                    697,140 

Korçë Muhamet Xhuli

Korçë Liri Sade                    568,000 

Korçë Pellumb Berberi                    124,272 

Korçë Teki Kocibelli                    734,000 

Kukës Shkurte Dauti

Kukës Uke Man Mekshiqi                  2,059,200 

Shkodër Refik Bulaj                             -   

Shkodër Ali Frexha                  7,974,807 
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Tiranë NAXHIJE JAUPI (DOMI)

Tiranë ABDYL JAUPI  EZAURUAR 

Tiranë SHAQIR KARABASHI

Korçë Hatixhe Progri

Tiranë HYSEN ISMAIL TUFINA                  3,569,448 

Tiranë HYSEN ISMAIL TUFINA                    997,838 

Tiranë HYSEN ISMAIL TUFINA                      66,969 

Tiranë HYSEN ISMAIL TUFINA                  1,747,891 

Tiranë ALBERT SAQELLARI

Tiranë RAKIP MINGA                15,402,870 

Tiranë RAKIP MINGA                19,889,793 

Korçë Bexhe  Kolaneci

Elbasan TAIPE QYRA

Elbasan LAVER AHMATI

Elbasan HEKURAN ZENELI                  2,276,826 

Elbasan SHEFQET CEKREZI                  1,610,041 

Elbasan Hasim Shaliu

Elbasan Myfit  Myftaraj                  5,936,010 

Elbasan FETAH XHELILI                  4,013,718 

Elbasan FAIL FEKA                    762,737 

Vlorë Spiridhula Kacai  EZAURUAR 

Dibër LUAN REXHEPI                      99,324 

Dibër SHKURTE CENI                    250,060 

Dibër ALI GJECI

Vlorë Birac Shero                      79,350 

Vlorë Ollga Diamanti

Elbasan XHEMAL XHEPA

Elbasan IBRAHIM DAIU  EZAURUAR 

Elbasan BESNIK SHISHMANI                    638,200 

Korçë Neki Bylyku  EZAURUAR 

Shkodër Adil Zeka                  6,664,113 

Shkodër Lec Cuni                             -   

Tiranë ENVER SHEHU                  5,397,414 

Vlorë Dhimiter Lako

Vlorë Afrim Agalliu

Durrës Lili Kylheku

Elbasan ENVER COTA                  1,990,596 

Elbasan HYSNI HASA

Elbasan HAMIT SADIK MOJSJA  EZAURUAR 

Kukës Ibish Metalia

Berat Hekuran Abas Sulejmani                  4,065,760 

Tiranë HYSNI BABAMETO                35,202,255 

Tiranë SHPRESA BALI                    935,803 

Tiranë QEMAL ETJ MURATI                  6,094,179 

Tiranë OSMAN VAQARI

Berat Tasi Vrusho

Kukës Ibish  Metalia

Fier Gjolek Hamataj                  3,577,869 

Fier Bushi Lako

Fier Tatjana Zotaj (Ruka)

Fier Mehdi Prodani                  6,168,252 

Gjirokastër Vasil Tefa

Korçë Llazi Riza

Korçë Ferdinand Zhurka

Korçë Selami Sopoti

Korçë Maliq Osmanlliu                    160,000 

Korçë Shaban Tefiku                    218,000 

Korçë Ferzilet Jalli                    260,000 

Korçë Sali Çoçka                    179,500 

Korçë Haki Ahmet                    108,550 

Korçë Dhora Thomi                      77,760 

Korçë Çelnike Myrtollari                    441,800 

Korçë Shaqir Ustalli

Korçë Gaqo Façe

Korçë                     550,000 

Korçë Avni Zaçe

Korçë                     556,310 

Korçë Ramadan Galla

Kukës Riza Muça

Kukës Azem Qaushi                    142,266 

Lezhë Pjeter Trumshi                    750,000 

Tiranë SINAN HETA                20,827,359 

Korçë Dhimitraq Samara

Shkodër Shefike Sokoli

Vlorë Elvira Miho                             -   

Korçë  

Korçë Vangjo Ilo                    765,148 

Korçë Faredin  Shellira                    300,000 

Durrës Gazmend Feri                  2,925,000 

Durrës Hysni Ferri

Durrës Reshit Barometa

Tiranë SKENDER METANI (MATANI)                21,049,002 

Tiranë RAMAZAN GALIP STERMASI                19,990,247 

Tiranë HIQMET MYZYRI                  4,419,954 

Tiranë VANGJO RACI                22,769,460 

Tiranë SALI RAMA

Tiranë NURIJE BRARI                30,598,136 

Tiranë NIKOLIN LACAJ                47,481,021 

Tiranë  EZAURUAR 

Tiranë RAMAZAN SINA  EZAURUAR 

Tiranë BEQIR QOKU                26,318,817 

Tiranë BEDRI PETRELA                  8,705,970 

Korçë Vangjo Kokoneci                  1,020,000 

Durrës Meliha Tasim Tufa

Kukës Arif Xhafa

Lezhë Ndue Lesh Ndoka                    220,447 

Tiranë ARIFE PASHO                    143,628 

Tiranë IDRIZ XHAJA                    375,690 

Tiranë REXHEP XHAJA                    200,410 

Tiranë SHYQYRI HAJDARI  EZAURUAR 

Tiranë SELIM TAKU                  1,158,400 

Tiranë ARBEN KOROVESHI

Tiranë ARTAN MINAROLLI                16,376,556 

Tiranë THOMA LALA                  3,482,388 

Tiranë MARGARITA SEMINI (TERCA)                10,045,350 

Durrës Raqi Manasterli

Durrës Dhora Koraqi

Vlorë Vangjel  Papa  EZAURUAR 

Dibër Shahin Tomja

Dibër XHELADIN ALI BEKTESHI

Dibër SHPETIM GJOKA

Berat ZAIM CAUSHI

Korçë Bujar Hamolli, Zenepe Hamolli                    820,811 

Korçë Nesim Basha                    421,098 

Korçë Hymerli Spahollari, Kadimije Spahollari, Ze                    556,003 

Korçë Mesli Zeka, Minire Zeka, Nexhmije Zeka                    315,096 

Shkodër Fatmir Dilaveri

Tiranë SADIK SHERA  EZAURUAR 

Durrës Agim Leka

Durrës Haxhi Zaza

Durrës Mitrush Minia

Tiranë Hasan Beqir Alla  EZAURUAR 

Korçë Faik Adem                    155,627 

Durrës JORGJI MANUSHI

Durrës JORGJI MANUSHI

Durrës JORGJI MANUSHI

Durrës Maliq Bushati 

Durrës Hajrie Shehu

Fier Veiz Siqeca

Gjirokastër Tefik Goraj                    701,720 

Korçë Teki Kaçolli

Korçë Dajlan Jupa

Korçë Estref Kaçolli                    204,288 

Korçë Baftjar  Laho                      69,003 

Korçë Haxhi Kasko, Naim Kasko                    275,328 

Korçë Pandi  Gjika  EZAURUAR 

Korçë Ilia Tili

Korçë Sali Mulla

Shkodër Cile Ceka

Shkodër Shefqet Sinani                  3,080,196 

Tiranë MUHAMET SHKALLA                  6,763,869 

Tiranë ADHURIM, AGIM MALE

Tiranë ADHURIM, AGIM MALE                  6,562,962 

Tiranë IBRAHIM LALICA                  8,237,187 

Tiranë ABDURAHMAN BEJTJA                30,437,411 

Tiranë SABAUDIN BOGDANI  EZAURUAR 

Korçë Lutfi Ibi  EZAURUAR 

Tiranë MYSLYM KURDARI

Berat Belul Çela                    973,343 

Gjirokastër Zariqi Shehu  EZAURUAR 

Gjirokastër Hyske Ngjelina

Elbasan PRANVERA,MYZEJEN,BURBUQE ABDIHOXHA

Elbasan HEKURAN VELAKU                    775,747 

Elbasan VEZIRE BEGA

Elbasan RAMAZAN LLESHI                  1,161,181 

Elbasan Nebi  Zeneli 

Elbasan KULTI BEKTASHJAN 

Elbasan Xhevahir  Kullolli                    431,784 

Elbasan ZENEL LLAPUSHI

Lezhë Nikolle Mark Deda

Lezhë Pjeter Ded Lleshi                  3,290,250 

Shkodër Dede Gjon Markagjoni

Tiranë

Tiranë

Tiranë ADEM KORRA                  3,214,512 

Tiranë REXHEP FAJA                  6,629,931 

Tiranë REXHEP FAJA                21,430,080 

Tiranë REXHEP FAJA                34,689,942 

Tiranë QANI KARAKASHI

Tiranë RESHAT FAJA                  8,572,032 

Tiranë                16,139,529 

Tiranë IBRAHIM LALA                  4,330,895 

Tiranë XHAVIT DRINI                40,171,815 

Tiranë AZIZ XHELADIN XHABAFTI                28,320,360 

Tiranë MEHMET DAUTI                11,250,792 

Tiranë BUJAR MARA                  2,410,884 

Tiranë BUJAR MARA                14,030,006 

Tiranë MAHMUDIE MUHAXHIRI                  8,069,765 

Tiranë AGIM FERHATI                             -   

Tiranë PAVEL KOJA

Gjirokastër Stefanaq Juanidhi

Gjirokastër Telat Ahmeti                    158,565 

Gjirokastër Muharem Dino                    287,245 

Gjirokastër Petraq Popli

Gjirokastër Llambrini Cela                    156,125 

Korçë Zeme Gora

Shkodër Trash Hoxhaj                             -   

Shkodër Zef Pjeter Fusha                  2,794,500 

Shkodër Tom Lumci                    270,900 

Korçë Nevrus  Lilka

Fier Nasi Bare

Fier Asqeri Balla

Fier Demir Ferko                  8,131,520 

Fier Hysen Spahiu                  2,514,662 

Lezhë Dava Ndue Legisi (Nikolli)

Shkodër Nestret Maliq Dermani

Shkodër Hamdi Bazhdari                    330,021 

Shkodër Irfan Gjyrezi

Tiranë Hajrije Gjata (Demrozi), Nafije Demrozi, Qe                   437,570 

Tiranë Emine Lecini, Emri Lecini, Feride  Lecini, Fiqirete Lecini, Izet Lec

Tiranë Ramazan Vrapi                  1,974,000 

Tiranë Anife Xherri, Anife Xherri, Bajram Xherri, B                 3,350,536 

Tiranë ISUF, HAXHI KOKOSHI

Tiranë MUHAMED XHELEZI                             -   

Tiranë

Tiranë FATIME,YMER ARKAXHIU                  3,872,500 

Tiranë SEID TAFAJ  EZAURUAR 

Tiranë ZENEPE CASLLI  EZAURUAR 

Tiranë XHEMAL VORPSI                24,443,685 

Tiranë MUSA DEMNERI

Durrës Kujtim Kasmi

Durrës Rexhep Molla  EZAURUAR 

Vlorë Shkëlqim Musaj                    592,735 

Vlorë trashëgimtarët 

Durrës Muhamet Sefa

Vlorë Dhionis Çili                  2,823,877 

Vlorë Kujtim Kreshpa

Lezhë Ndue  Gjok  Kaçorri

Durrës Denis Zazani

Durrës Hysen Tepelena

Durrës Haki Kokomani

Vlorë Hamza Xhyheri

Kukës Elez Metalija

Elbasan SHEFQET MANA

Fier Mehdi Molosiu                  4,983,200 

SPECIALE



E diel 25 Mars 2018  - 11SPECIALE

Korçë Hysni  Shehu

Korçë Vasfi  Staro

Korçë Adil Karafil

Shkodër Zef Nikoll Aliaj

Shkodër Trash. Kaci 

Tiranë ESAT KOTORRI                    604,110 

Tiranë ANDREA, VASIL KOSTRISA                  5,886,200 

Tiranë MYNEVERE VELIU                    859,695 

Tiranë MERJEME FORTUZI

Tiranë SEIT LEKA                26,988,507 

Tiranë Emin Petja, Mehmet Petja                  1,761,988 

Elbasan ISLAM DERTILA                    191,460 

Korçë Shkendi Xhaqi

Korçë Ali Aliu                    160,000 

Korçë Stavri Jani

Korçë Avni Çoçka                    120,000 

Korçë Feride Mançe

Korçë Dilaver Dushku                    313,159 

Korçë Raqi Zguro

Korçë Minella Ballço

Korçë Minella Bicolli                    158,400 

Korçë Stavri Risto                    276,700 

Korçë Jorgjeta Melo                    158,400 

Shkodër Gani Kodra                  2,151,248 

Tiranë SHPETIM HYLVIU                10,781,040 

Tiranë XHAVIT GJELI, ETJ

Tiranë AISHE ETJ KANAPARI                  6,242,470 

Tiranë                  3,482,388 

Tiranë SELMAN PETRELA                  4,667,739 

Tiranë SELMAN PETRELA

Vlorë Dhimiter Leka                        9,600 

Vlorë Thanas Stillo  EZAURUAR 

Korçë Isa Bliri                    127,200 

Korçë Taqo Gaqi

Korçë Aleksandra Sura                      83,448 

Tiranë MEHMET DAJA                  9,107,784 

Elbasan SHPRESA QAFLESHI

Tiranë                51,934,460 

Tiranë                             -   

Korçë Hyrije Kulla

Korçë Gjergji e Petrika Çomo

Lezhë Gjon Molla

Shkodër Shuaip Duliqi                    635,596 

Shkodër Irfan Borici                  3,574,005 

Shkodër Asim Luli

Tiranë MUSA DEMNERI  EZAURUAR 

Elbasan BASHKIM CERMA  EZAURUAR 

Elbasan BASHKIM ARAPI

Kukës Fatmir Kastrati

Kukës Rrushe Qema

Elbasan HAJDAR BANUSH BALLA                    487,891 

Elbasan GANI MEHMET KARRIQI                  2,552,484 

Tiranë MEXHIT URUÇI                    815,424 

Tiranë PETRIT URUÇI                  1,563,305 

Tiranë MEXHIT URUCI  EZAURUAR 

Tiranë SABIHA KASIMATI

Durrës Jakup Xherai

Vlorë Agim plaku                  1,587,000 

Vlorë Hajrulla Hajrullai                    134,895 

Vlorë Mynyr Idrizi

Vlorë Muharem Kuka

Durrës Maksim Gjokutaj

Vlorë Foto Gjika

Durrës Merjeme Zhupi , Nurije Toska , Shpresa Toto

Durrës Ilia Kuqi

Durrës Rukije Shehu

Durrës Jovan  Stavri

Durrës Latif Emiri

Durrës Ramazan Kacani

Durrës Ramazan Kacani                  4,168,500 

Elbasan Abdyl Paralloi                  4,926,904 

Elbasan AHMET HASTOPALLI

Elbasan GEZIM BASHA                  1,776,000 

Korçë Muhazes Bylykbashi                        3,770 

Korçë                     472,645 

Shkodër Asllan Hoti                  2,536,278 

Shkodër Qazim Kullolli                             -   

Shkodër Mustaf e Isa Kadia                  4,851,270 

Shkodër Mustaf e Isa Kadia                  1,446,870 

Durrës Aishe Jaupi

Vlorë Ali Sula                  2,040,000 

Elbasan Mahmut Qamil Peni                  7,242,980 

Kukës Selman Metalija

Kukës Zenun Metalija

Berat                     269,979 

Berat Alush Musaj

Berat  

Berat Myrteza Shinko                    148,780 

Berat Bedri  Bala                    388,814 

Korçë Marjanthi Dhroso                    615,038 

Korçë Sami Shupe

Korçë Llambi Kole

Korçë Gëzim Pepi

Korçë Baftjar Seiti                      44,385 

Dibër XHEMAL LAMI

Dibër BAJRAM KOLA

Kukës Nefail Mucaj

Tiranë FEJZULLA DALLIA

Tiranë MYSLIM BERBERI                  1,502,530 

Tiranë DRITA MISRI

Tiranë Enver Veizi

Tiranë FETHI XHIHANI XHIHANI                23,235,000 

Tiranë NAIM XHIHANI

Dibër Muharrem Koxherri

Dibër Mexhite Dedolli

Korçë Maksut Maksuti

Berat Novrus  Nurka

Elbasan FERDINAND HYSEN SARACI                  1,366,600 

Elbasan MAHMUT STAMBOLLXHIU

Elbasan RAMADAN RIKA                  1,557,999 

Elbasan AISHE JAHO                  1,146,544 

Elbasan RIZA RIKA                  1,099,382 

Elbasan SERJAN IBRAHIMI                  1,506,857 

Elbasan SADIK HOXHA                  1,332,299 

Elbasan IZET HOXHOLLI                  3,386,448 

Elbasan XHEVDET GURI                  5,138,709 

Elbasan NEKI POLE                  1,141,803 

Elbasan ZABIT MEMA

Fier Hamza Myrtaj

Fier Ali Balla

Fier Fatmir Hoxha                  3,232,279 

Fier Ylver  Patosi

Fier Islam Xhema                  4,065,760 

Fier Liri Capo                  2,130,458 

Fier Ilmi Myftari                  4,878,912 

Fier Rustem Çelo

Fier Haxhi Delibashi                  9,757,824 

Durrës Ismail Subashi

Durrës Gëzim Dema

Shkodër Gazmend Llazani

Tiranë Emine Saraci, Fitnete  Saraci, Nebi Saraci

Tiranë NEBI NASUFI

Tiranë                   1,148,868 

Tiranë HAJDAR LEMETI                  1,144,920 

Tiranë REXHEP, ZENEPE ETJ PEZA                  2,006,900 

Tiranë Naim Rraklli

Tiranë IZET KAZAZI                  3,948,000 

Tiranë REXHEP SHIMA

Tiranë XHAVIT PLAKU                  4,569,600 

Durrës AJAZI                      13,080 

Tiranë BASHKIM BEKTESHI

Tiranë DHIONIS BECI                36,163,260 

Durrës Vlash Brisku

Fier Kamber Bregu  EZAURUAR 

Shkodër Lutfije Çukaj

Durrës Kozma Nina  EZAURUAR 

Durrës Fatos Tartari                             -   

Tiranë

Tiranë

Shkodër Sose Fusha

Korçë THEMI NAQO

Shkodër Giuseppe Lanza                  2,823,513 

Shkodër Agim Kraja                  8,800,560 

Shkodër Agim Kraja                  9,533,940 

Shkodër Trashg. Smaja

Vlorë Irma Zaho  EZAURUAR 

Vlorë Kisha Autoqefale  Shqiptare  EZAURUAR 

Fier Lili Bare

Fier Seit Kanaj

Dibër ILIR SALLAKU

Dibër ILIRE , GANIMETE, HAMZA SALLAKU , RIZVANI , DEDJA

Shkodër Berhan Ademi                  4,272,522 

Shkodër Berhan Ademi                14,638,920 

Tiranë ISLAM ALIMEHEMTI

Tiranë FOTINI ZALLOTI                11,953,967 

Tiranë QERIME BLAKÇORI                20,693,421 

Vlorë Jori Bekari  EZAURUAR 

Dibër Kol Gjok Gjeçi

Elbasan Zenel Dermyshi                  1,446,651 

Fier Yzedin Sulaj                  1,219,760 

Fier Gani Avdullai                  1,540,424 

Fier Fecor Beqiraj

Durrës Rexhep Selimi

Durrës Bejtulla Tepshi

Durrës Arjana Vasil Hametlli                             -   

Durrës Aqif Çelkupa

Durrës Vasil Gjergo

Durrës Vasil Gjergo

Durrës Ermira Kapuli

Durrës Xhemal Turku

Durrës Gjergj Qeraxhija

Durrës Rita Çuni

Durrës Hamza Muça

Durrës Hamdi Dervishi

Elbasan Selaudin Vyshka

Elbasan Ibrahim Vyshka, Kasen Vyshka                    532,800 

Fier vero Lamaj                    702,655 

Gjirokastër Novruz Roci

Gjirokastër Qazim Jace                    674,152 

Korçë  

Korçë Hekuran Laçi  EZAURUAR 

Korçë Sotir Robo                      39,600 

Korçë Gurali Ibrahimi                    131,400 

Korçë Lytfi Mersinllari  EZAURUAR 

Korçë Hamit Riza

Korçë                     568,000 

Korçë Nisret Kadiu

Korçë Arif Fazo

Korçë Bajame Hamolli                    438,811 

Korçë Lirie Pambuku, Myfit Pambuku  EZAURUAR 

Korçë Gani Isallari                    960,000 

Korçë                     185,399 

Korçë Mehmet Topi                    188,076 

Korçë YLBER LAMCE                    607,354 

Lezhë Mustafa Lama                29,874,507 

Lezhë Mark Bibe Nikolli(Zuku)

Shkodër Marije Biga

Tiranë ISUF DOBJANI                  9,952,325 

Tiranë ENVER KAPIDANI

Tiranë Abaz Topi                  1,758,115 

Tiranë IBRAHIM XHAMETA                             -   

Tiranë IBRAHIM XHAMETA

Lezhë Preng Marku

Korçë Ferit  Tahirllari                    474,300 

Kukës Fatmir Metalija

Gjirokastër Ollga Tite

Gjirokastër Ana Barjami

Kukës Musa Aga

Kukës Imer Beg Hoxha
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Të luash “Makbethin” në teatrin që nuk i dihet e ardh-
mja, aktorja: E kam të vështirë t’i jap lamtumirën

Suela Bako: Kujtesa, tulla që mban në
këmbë ngrehinën që po na shembet

Fatmira Nikolli

Në këtë Tiranë
kryeqytet duan të
ekzekutojnë ngre-

hinën e vetme Kombëtare të
Teatrit, me pretekstin e një
teatri të ri modern?! Jo, ësh-
të e patolerueshme”. Suela
Bako vjen në “GSH” në një
intervistë ku si pjesë e trupës
që po luan “Maktbeth” në
Teatrin Kombëtar, duket dhe
sikur po i jep lamtumirën një
teatri nga i cili dolën breza
artistësh.

Si një njeri i lidhur me “të
vjetrën”, me traditën me his-
torinë, Bakos i dhemb shumë
që fëmijërinë e saj nuk e gjen
më askund. “Kam ndjerë
shumë dhimbje për Stacion-
in e Trenit, që u zhduk një
ditë të bukur pa e vrarë mend-
jen kurrkush, edhe pse
shumë prej nesh kemi lidhje
emocionale me të. Po ashtu
Sheshi ‘Skënderbej’”, thotë
aktorja. Në shfaqjen “Mak-
beth” ajo luan Malkolmin,
princin që vjen në pushtet,
me të cilin filozofia që Kledi
Kzpexhiu ka dashur të nën-
vizojë dhe që sipas Suelës i
flet kohës dhe vendit tonë
shumë fort është: Froni i
takon vrasësit më të mirë…
Por kur ajo zhvishet nga roli
dhe i duhet të heqë grimin e
kostumin, kupton se t’i lësh
lamtumirën godinës së teat-
rit “është ndjesi kaq e dhimb-
shme. Është si një fëmije t’i
marrin lodrën e preferuar”.

 - Si është të luash te - Si është të luash te - Si është të luash te - Si është të luash te - Si është të luash te
“Makbeth”, një shfaqje për“Makbeth”, një shfaqje për“Makbeth”, një shfaqje për“Makbeth”, një shfaqje për“Makbeth”, një shfaqje për
pushtetin, shtypjen?pushtetin, shtypjen?pushtetin, shtypjen?pushtetin, shtypjen?pushtetin, shtypjen?

Është si të jetosh i shty-
pur dhe prej saj të mësosh të
shtypesh dhe ta kthesh sh-
typjen në mjeshtëri. Cila ësh-
të arma jote? – Vrasja, asgjë-
simi. Cili është synimi?  –––––
Pushteti. Si e arrin këtë? –Pushteti. Si e arrin këtë? –Pushteti. Si e arrin këtë? –Pushteti. Si e arrin këtë? –Pushteti. Si e arrin këtë? –
Duke shtypur edhe bash-
këpunëtorin më të afërt. Tek
vizioni i Kled Kapexhiut, kjo
është tepër e nënvizuar; ni-
sur dhe nga personazhi që
luaj, Malkolm, princi që vjen
në pushtet, filozofia që Kledi
ka dashur të nënvizojë dhe
që sipas meje i flet kohës dhe
vendit tonë shumë fort ësh-
të: Froni i takon vrasësit më
të mirë… Këtë sprovë e ka-
lon Malkolm i konceptuar
nga Kledi, nën lëkurën e një
aktoreje femër.

 - Teksa ju jeni në skenë - Teksa ju jeni në skenë - Teksa ju jeni në skenë - Teksa ju jeni në skenë - Teksa ju jeni në skenë
dhe shfaqja është premierëdhe shfaqja është premierëdhe shfaqja është premierëdhe shfaqja është premierëdhe shfaqja është premierë
në TK, e ardhmja e godinësnë TK, e ardhmja e godinësnë TK, e ardhmja e godinësnë TK, e ardhmja e godinësnë TK, e ardhmja e godinës
nuk dihet. A po i lini lam-nuk dihet. A po i lini lam-nuk dihet. A po i lini lam-nuk dihet. A po i lini lam-nuk dihet. A po i lini lam-
tumirën?tumirën?tumirën?tumirën?tumirën?

Pyetje e vështirë. Ajo për
mua mbetet një kult besimi
dhe dashurie. Kam pasur
rastin të ngjitem në të, në 5
premiera dhe pastaj në
shfaqje të veçanta shumë
herë të tjera, është vërtetë e
shenjtë, kjo jo për t’u bërë
nostalgjik dhe as melankon-
ik. Unë jam shumë e lidhur
me “të vjetrën”, me traditën,
me historinë; më dhemb
shumë që fëmijërinë time
nuk e improvizoj dot gati

askund më. Kam ndjerë
shumë dhimbje për Stacion-
in e Trenit, që u zhduk një
ditë të bukur pa e vrarë mend-
jen kurrkush, edhe pse
shumë prej nesh kemi lidhje
emocionale me të. Po ashtu
sheshi “Skënderbej”, që merr
forma nga më të ndryshmet
sipas humorit në rastin më
të mirë, apo interesave mesk-
ine në rastin më të keq. Gjith-
ashtu për Pazarin e Vjetër që
është bërë tepër i bukur, por
që nuk nënkupton asgjë për
atë që përfaqëson për kryeqy-
tetin dhe historinë, e nuk po
vazhdoj gjatë, se në fakt çdo
gjë e rinovuar ha diskutim
shumë, edhe pse ne si qyteta-
rë të djegur për pastërti e
rregull na zihen sytë dhe
pëlqejmë edhe budallallëkun
e parë që na zënë sytë, veç në
emër të një nevoje minimale
jetese mes “rregullit dhe
pastërtisë”. Për t’u kthyer te
pyetja juaj - …Po! Duket se
po ndahem me të përgjith-
monë! Uroj të jetë një ëndërr
e keqe…

 - Si është ta shohësh një - Si është ta shohësh një - Si është ta shohësh një - Si është ta shohësh një - Si është ta shohësh një
skenë ku ke kujtime të sh-skenë ku ke kujtime të sh-skenë ku ke kujtime të sh-skenë ku ke kujtime të sh-skenë ku ke kujtime të sh-
kërkërkërkërkërmoqet para syvmoqet para syvmoqet para syvmoqet para syvmoqet para syveeeee, ose të, ose të, ose të, ose të, ose të
të thonë se nuk do ketë mëtë thonë se nuk do ketë mëtë thonë se nuk do ketë mëtë thonë se nuk do ketë mëtë thonë se nuk do ketë më
as nam e as nishan?as nam e as nishan?as nam e as nishan?as nam e as nishan?as nam e as nishan?

Më duket se jam shprehur
disi pak më sipër. Është ndje-
si kaq e dhimbshme. Është si
një fëmije t’i marrin lodrën e
preferuar.

 - Keni qenë në shfaqje e - Keni qenë në shfaqje e - Keni qenë në shfaqje e - Keni qenë në shfaqje e - Keni qenë në shfaqje e
role të ndryshme, në teatërrole të ndryshme, në teatërrole të ndryshme, në teatërrole të ndryshme, në teatërrole të ndryshme, në teatër
e film - për Suelën sa ee film - për Suelën sa ee film - për Suelën sa ee film - për Suelën sa ee film - për Suelën sa e
rëndësishme është kujtesa,rëndësishme është kujtesa,rëndësishme është kujtesa,rëndësishme është kujtesa,rëndësishme është kujtesa,
tradita dhe liria për të thënëtradita dhe liria për të thënëtradita dhe liria për të thënëtradita dhe liria për të thënëtradita dhe liria për të thënë

çfarë mendon e çfarë ndjen?çfarë mendon e çfarë ndjen?çfarë mendon e çfarë ndjen?çfarë mendon e çfarë ndjen?çfarë mendon e çfarë ndjen?
Me sa duket të kam para-

prirë. Kujtesa në profesionin
tonë është pikë kyçe. Kujte-
sa emocionale, kujtesa
trupore, biologjike, his-
torike… Ne jemi ca qenie që
funksionojmë në profesion-
in tonë falë, pikë së pari
KUJTESËS! Pastaj sigurisht

kjo shoqërohet me formim-
in, përgatitjen, talentin, vull-
netin etj., etj. Por është kujte-
sa, tulla, që na mban në këm-
bë ngrehinën, e cila po na
shembet poshtë këmbëve.....
Unë për arsye që varen prej
meje apo jo, më është dashur
të punoj larg teatrit dhe të
rikthehem tek ai plotësisht

përpara 5 vjetësh. Sigurisht
që jam angazhuar sa herë
kam mundur duke mbajtur
gjallë atë pasion që më bëri
sot të kthehem.  Dhe ndihem
kaq e humbur dhe e pafu-
qishme, që arsyet të cilat me
bënë të tërhiqem rreth 20 vjet
më parë janë njësoj të forta
dhe shtypëse, madje më të
egra tani. Për cilindo që men-
don se kjo është patetike dhe
thjesht një nostalgji, them që
kjo është një vetëdije qyteta-
re dhe profesionale ndaj
profesionit dhe qytetit tim.
Unë kam pasur rast të shoh
teatro alternativë. Kam
qenë në Greqi, Maqedoni,
Broadway, Luksemburg,
Francë dhe jam kaq e intere-
suar për këto salla alterna-
tive që shtetet e qytetet res-
pektive kanë, por ato i kanë
me shumicë dhe si t’i duash,
një qytet me një popullsi
prej 50 mijë banorësh ka më
shumë teatro se sa ka Tira-
na sot dhe pikërisht në këtë

Tiranë – kryeqytet duan të
ekzekutojnë ngrehinën e
vetme Kombëtare të Teatrit,
me pretekstin e një teatri të
ri modern?! Jo, është e pa-
tolerueshme. Do të çmoja
çdo lloj arkiteture moderne
dhe shpikje arkitekturore
që do të thotë diçka edhe për
arkitekturën e qytetit tim,
edhe për Teatrin, por kjo
mund të jetë shumë mirë al-
ternative, ose siç në botë
kam parë - gërshetimin aq
spektakolar të arkitekturës
tradicionale me atë mod-
erne, pa e prishur origjina-
len, por vetëm duke i shtu-
ar asaj funksionalitetin dhe
lehtësirat. Ndërkohë, që Ti-
rana ka shumë nevojë për
të tjera ndërtesa artistike,
të cilat janë kaq shumë të
domosdoshme dhe uroj
shumë që kjo dëshirë e mirë
për të na qenë pranë, të
vazhdojë të shtrihet në
hapësirën e pakët publike të
mbetur të qytetit tim. Në
lidhje me lirinë, ajo është
njësoj e shenjtë si teatri. Në
kohën e para ‘90-ës, diktat-
ura diti ta mbajë lart Teat-
rin se e kishte mjet propa-
gande, ndaj dhe kujdesej për
artistët (lexo: për pushtetin)
ndërkohë, sot mesa duket,
ata nuk duhen as si propa-
gandë. Liria vritet çdo ditë
që ti lufton me ekzistencën
dhe me tavolinën e fëmijëve
të tu… dhe kjo gjendje nuk
erdhi brenda ditës, as bren-
da natës. Ka kohë që puno-
het për këtë liri të mun-
guar…

Diskutimi për teatrin, 1 muaj sa 15 vjet

Këtë muaj është disku
tuar shumë për teat-

rin. Mbase më shumë se 10-
15 vjetët e fundit, marrë
bashkë. Në fakt s’janë dis-
kutuar premiera, kon-
cepte regjisoriale, lojë ak-
torësh e të tjera ‘vogëlima’
të këtij lloji. Është disku-
tuar për ngrehinën e Te-
atrit Kombëtar. Jetojmë
apo jo në kohë komercial-
izmi, kur materialja sfu-
mon e vuvos
shpirtëroren? Lënë mën-
janë humorin, diskutimet
për të ardhmen e ngre-
hinës dhe të truallit, për
raportet privat-publik,
për transparencën, kor-
rupsionin etj., janë legji-
time. Po mbase është me
dobi që, ndonjëherë, të

flasim edhe për artin. Na bën
mirë. Në mos për gjë tjetër, të
paktën për shëndetin men-
dor. Nga mëngjesi në darkë
dëgjojmë e lexojmë të flitet
për politikë, korrupsion,
vjedhje e vrasje. Overdozë
negativiteti. Dikur, dekada të
shkuara, premierat e Teatrit
Popullor (Kombëtar) shëno-
nin ngjarje, tërhiqnin thua-
jse gjithë elitat e kryeqytetit
dhe pasoheshin me disku-
time të shumta në rrethe
miqsh e shokësh, por, sidoku-
do, edhe në mediat e kohës.
Sot vështirë të gjesh infor-
macion edhe për shfaqjet e
javës, pa le më të kesh luksin
të dëgjosh a të marrësh pjesë
në diskutime. Pyetja “a ka
rënë interesi publik për teat-
rin?”, vjen e bashkohet me
shqetësime të ngjashme edhe

për arte të tjera e për letërs-
inë. Dhe mes këtij shqetësi-
mi zë e nxjerr krye nostal-
gjia: Dikur lexohej letërsi e
përjetohej art, kurse sot kemi
kafene e videolojëra që do na
dilnin e tepronin për tri jetë.
Medemek “kjo bot’ u sh-
thur...”. Gjithsesi, kur i sheh
gjërat më nga afër, pamja
nuk rezulton të jetë kaq
bardhë e zi. Vështirë të thua-
sh se shqiptarët sot nuk janë
aq pranë artit e letërsisë sa
dikur. Aq më pak mund të
thuash se kanë botë
shpirtërore më të varfër, apo
emocione më të mekura.
Natyrisht, çdo kohë ka të
vetat. Mediat audiovizive
dhe interneti kanë hyrë tash-
më në përditshmërinë tonë,
kanë zënë një pjesë të saj dhe
doemos kanë sjellë një rikon-

vëmendjen në nivelet e
poshtme. Hollywood-i,
Broadway, premierat nga
Londra, Parisi, Moska, Sid-
nei etj. vijnë e hyjnë drejt e
në dhomat tona të ndenjes.
Me platforma të tipit Kin-
dle mund të blesh e të lex-
osh libra e revista që posa
dalin në metropolet
botërore. I gjendur mes
këtij vërshimi global li-
brash, filmash, pre-
mierash, shqiptari i sotëm
doemos që nuk mund të
ketë etjen dhe kureshtjen
e dikurshme për premier-
at e TK apo promovimin e
krijimeve vendase. E
megjithatë, njeriu është
programuar të ketë nevojë
për gjuhën, letërsinë, artin
e vendit amtar, sepse gjith-
monë ka pasur e do të ketë
nevojë për identitet, ashtu
si pema për rrënjë e shtëpia
për themele.

Nga Çapajev Gjokutaj
figurim edhe të mar-
rëdhënieve që kemi me artet
e letërsinë. Videot dhe lojërat
e shumta, p.sh., vërtet që nuk
janë art, por i kryejnë për
bukuri disa funksione të tij
si argëtimi, harrimi i vetes,
ikja në realitete të përfytyru-
ara etj. Si të tilla konkur-
rojnë me artin, sidomos me
llojet pop të tij. Rrjetet so-
ciale i kanë dhënë fund mo-
nopolit të elitave në
ligjërimin publik. Nivelet e
poshtme të lexuesve dhe spe-
ktatorëve kanë tashmë
mundësinë të vetëshprehen,
të përcjellin qëndrimet e
tyre në publik. Ndaj janë
shtuar si kurrë më parë ar-
tikulimet për kulturën pop,
‘showbiz’-in etj. Doemos kjo
i zvogëlon hapësirat e artit
elitar ose, më së paku, tërheq

Aktorja, Suela Bako
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NGA DR. ARIOLA PRIFTI

Çdo komb ka një Hero
Kombëtar. Por rrallë
i ndodh një vendi
kaq të vogël si Sh-

qipëria të ketë për të tillë, një
figurë si Gjergj Kastrioti
Skënderbeu (6 maj 1405 – 17
janar 1468). Vlera më e lartë
kombëtare e figurës së tij ësh-
të se për 25 vjet ai mbajti larg
Shqipërisë ushtrinë turke,
duke e thyer pothuajse në çdo
betejë. Janë të shumta bete-
jat e fituara nga Skënderbeu
së bashku me ushtrinë e tij.

Vlerat e figurës së
Skënderbeut janë ndërko-
mbëtare, duke qenë se ai u bë
prijësi i barrierës ndaj ush-
trive turke për pushtimin e
Evropës dhe mosshtrirjes së
fesë islame në kontinentin
evropian. Barleti në veprën e
tij “Historia e jetës dhe ve-
prave të Skënderbeut”, flet
për karakteristikat trupore
dhe vizaton portretin fizik të
Skënderbeut, diku për cilësitë
e mëndjes dhe të zemrës, diku
tjetër për sjelljet e tij ndaj
ushtarëve ose kundërsh-
tarëve.

Skënderbeu shquhej së
pari dhe admirohej për tip-
aret e tij trupore. Këtë ad-
mirim dhe dashuri ai e pati
që kur ishte peng në oborrin
e Sulltanit. Bukuria e trupit
dhe hijeshia e gjymtyrëve,
shtati i lartë dhe qafa e fu-
qishme, ia rrisnin shumë vir-
tytet e tjera dhe dukeshin se
ia shtonin mirësitë e shpirtit.
Sipas konceptit klasik të
grekëve të vjetër, trupi i
bukur dhe i fuqishëm është
pasqyrë e bukurisë dhe e fu-
qisë së shpirtit, të mendjes, të
ndjenjës dhe të vullnetit.
Skënderbeu mishëron çdo gjë
të lartë, të bukur të fuqishme,
të madhërishme.

Që në moshë të vogël
Skënderbeu digjej dhe blu-
ante në mendje plane për
gjëra të mëdha. Ai kishte fuqi
shpirtërore të pamposhtur,
po aq sa edhe trupore dhe ve-
pronte shpejt e nuk përkulej
para asnjë vështirësie, nuk
donte t’ia dinte as nga të
ftohtit, as nga të nxehtit.
Gjergj Kastrioti Skënderbeu
ishte i dashur për karakter-
in e tij popullor. Ai i donte
ushtarët me gjithë zemër, ai
u shkonte kokë më kokë, kur
plagoseshin dhe kujdesej për
ta si ndonjë shok i thjeshtë i
tyre.

Barleti tregon në veprën e
tij sesi njëherë Skënderbeu
pasi kishte luftuar me
armikun kishte dhënë ur-
dhër ushtarëve të tij të shko-

nin në një luginë që banorët e qua-
nin “E Bukura” dhe atje kishte
dhënë urdhër të ngulnin flamurët
dhe të qendronin gjersa të çlod-
heshin ushtarët, të riformoheshin
më drejt, nën dritën e diellit,
radhët e tyre dhe të mund të mer-
reshin masat për kujdesin e të pla-

gosurve, të cilëve, ai duke lënë më
një anë madhështinë e kapedanit,
me natyrën e tij prej ushtari, u
shkonte pranë, i ngushëllonte një
për një dhe i fërkonte me dorë,
sikur të ishin të vegjël. Për këtë
arsye edhe ushtarët e donin sa
qanin për të. Karakteri popullor i

SI E KA ZBËRTHYER
IMAZHI KULTUROR
SKËNDERBEUN!

Skënderbeut u pëlqente edhe
armiqve. Skënderbeu ishte mënd-
jelartë e mëndjehollë, me shpirt të
madh e të fortë, i urtë e i përmbaj-
tur sa s’ka. Skënderbeu e përm-
bante veten edhe në zemërimin më
të madh. E madhërishme ishte
sjellja e Skënderbeut për butësinë

e shpirtit të tij akoma edhe kun-
drejt armikut të mundur. Zotësinë
luftarake Skënderbeu e tregoi në
të gjithë taktikën e luftës, taktikë
e re, për të cilën e admironin edhe
armiqtë.

 Vijon në faqen  14
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Për Heroin tonë Kombëtar dhe për epikën e tij janë shkruar dhe i janë përkushtuar vepra të shumta narrative e janë thënë
me dhjetëra legjenda dhe tradita lokale. Vlerat e figurës së Skënderbeut janë ndërkombëtare. Nga personalitete të huaj,
nga historianë të huaj, ai është vlerësuar me epitete të tilla si “Atlet i Krishtit” dhe “Ideatori i Aleancës së Parë Euroat-
lantike”. Epitete këto që e ngrenë shumë lart figurën e Heroit tonë Kombëtar. Sot në botë emrin e Gjergj Kastriot Skënder-
beut e mbajnë sheshe të shumta në kryeqytete dhe qytete të rëndësishme, duke filluar që nga Tirana, Prishtina, Shkupi,
Parisi, Roma, Michigani, etj. Buste dhe shtatore të Skënderbeut po ashtu janë vendosur  dhe priten ende të vendosen, në
shumë vende të tjera...

NGA DR. ARIOLA PRIFTI
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Gjergj Kastrioti Skënderbeu u
fliste me pasion ushtarëve për tak-
tikën para çdo ndeshjeje dhe dëshi-
ronte që ushtarët të ishin të bin-
dur për këtë gjë.

Skënderbeu e parashtron,
rëndësinë e taktikës së tij që në
mbledhjen e Lezhës, duke e kon-
sideruar si një nga kushtet
themelore që do të sigurojë fitoren
kundër turqve.

KARAKTERI POPULLOR I
GJERGJ KASTRIOTIT
SKËNDERBEUT

Por taktika e Skendërbeut e ka
forcën e saj dhe bazën e suksesit
sidomos në karakterin e vetëdijsh-
mërisë në gjithë masën e ush-
tarëve, në faktin se ajo, para se të
vihej në praktikë, u bëhej e njohur
ushtarëve, shoshitej e pranohej me
bindje prej tyre, sepse Skënderbeu
nuk vepronte kurrë pa u këshillu-
ar me shokët e ushtarët e tij.

 “Unë s’jam nga ata”, u thotë ai
ushtarëve, “që të tërheq njerëzit në
rreziqe, pa ditur se ç’bëjnë” ai sh-
ton se,” Unë kam dashur që, për-
para se të vë në zbatim ndonjë
mënyrë të re në këtë luftë, të flas
më parë me ju dhe të di mirë vull-
netin e secilit, kështu që ose unë të
vij pas mendjes suaj, ose ju pas
simes”. Zotësinë dhe trimërinë e
Skënderbeut e njihnin mirë edhe
turqit.

HEROI YNË KOMBËTAR
DHE PËRFAQËSIMET E TIJ
ARTISTIKE

Për Heroin tonë Kombëtar dhe
për epikën e tij janë shkruar dhe i
janë përkushtuar vepra të shum-
ta narrative e janë thënë me dh-
jetëra legjenda dhe tradita lokale.
Vlerat e figurës së Skënderbeut

janë ndërkombëtare. Nga person-
alitete të huaj, nga historianë të
huaj, ai është vlerësuar me epitete
të tilla si “Atlet i Krishtit” dhe “Ide-
atori i Aleancës së Parë Euroatlan-
tike”. Epitete këto që e ngrenë
shumë lart figurën e Heroit tonë
Kombëtar. Sot në botë emrin e
Gjergj Kastriot Skënderbeut e
mbajnë sheshe të shumta në
kryeqytete dhe qytete të rëndë-
sishme, duke filluar që nga Tira-
na, Prishtina, Shkupi, Parisi,
Roma, Michigani, etj. Buste dhe
shtatore të Skënderbeut po ashtu
janë vendosur  dhe priten ende të
vendosen, në shumë vende të tjera.
Në pjesën më të madhe të punimeve
artistike, Heroi Kombëtar qëndron
hipur mbi kalë duke simbolizuar
luftëtarin. Kali i Skënderbeut ësh-
të një tjetër simbol që ka shoqëru-
ar heroin tonë Kombëtar. Sipas
Barletit, kali i tij ishte i bardhë dhe
i përkiste një race të zgjedhur.
Madje gojëdhënat tregojnë se pas
vdekjes së Skënderbeut, ai nuk
pranoi t’i hipte njeri tjetër dhe pas
kësaj ai ngordhi.

Dy janë uniformat që ka për-
dorur Gjergj Kastrioti Skënder-

birintike. Sheshi është një hapë-
sirë e përftuar nga një zgjidhje e
vazhdueshmërisë së të punuarit,
një qendër force, e një potenciali-
teti të pashprehur apo të shprehur
në një nivel të ndryshëm, shpesh e
përcaktuar dhe e karakterizuar
nga një pjesëmarrje e një objekti
të veçantë arkitektonik të një
rëndësie të caktuar (si kishë, mon-
ument, pallat mbretëror, muze,
shatërvan etj). Ajo paraqet gjith-
ashtu një shenjë të prekshme të
një fuqie e cila nuk mund të mos
lërë gjurmë të dukshme. Ashtu si
qyteti tokësor nuk është gjë tjetër
përveçse pasqyrë e paqartë dhe e
pasaktë që i referohet grimcave të
dritës dhe të lavdisë së Qytetit Qiel-
lor. Sheshi është një metaforë e zem-
rës, ose e qendrës së shenjtë nga të
cilat rrezatojnë ndikimet
shpirtërore, hapësira e përfundu-
ar, parajsa në mesin e të cilës është
vendosur Pema, simboli polar
kozmik, e cila është rritja, ngjitja,
imazhi dinamik i botës, emblema e
jetës shpirtërore. Pra sheshi, qen-
dra e krijimit dhe  terreni i materi-
alizuar, reflektimi tokësor i asaj
shpirtëror, është vendi në të cilin
kanë bërë marrëveshje të gjitha
rrugët e botës, destinacioni i pan-
dërprerë i pelegrinazhit të njerëzve
në kërkim të parimit të pandry-
shueshmërisë, burim i së vërtetës
dhe shpëtimit. Brenda rrjetit të
rrugëve dhe shtresave që përbëjnë
planin territorial, sheshi përfaqë-
son hapësirën në të cilën shprehet
jeta kolektive pra forma urbane në
të cilën çdo shoqëri ka  përfaqësuar
vetveten. Sheshi për këtë arsye
mund të përkufizohet si një
trashëgimi kulturore e ndërmjet-
me, ndërmjet monumentit të
vetëm dhe vazhdimësisë urbane,
duke grumbulluar funksionet dhe
qëndrimet publike kontradiktore
me jetën private të ndërtesave dhe
pallateve të banuara.

Sheshi me karakter zyrtar apo

monumental,vendi i pushtetit dhe
i paradave, por edhe hapësira ide-
ale, sheshi ka qenë gjithmonë ob-
jekt i ndjenjave kontradiktore, si-
pas kuptimeve të ndryshme që i
atribuohen atij. Për këto arsye
sheshi është një pikë e rëndë-
sishme reflektimi duke marrë para-
sysh dhe duke analizuar ndry-
shimet që ky objekt pëson në ko-
hëra të ndryshme historike duke
qenë i lidhur ngushtë me sjelljet
dhe ndërveprimet e ndryshme të
banorëve, gjatë shekujve.

MONUMENTI I
SKËNDERBEUT NË
“SHESHIN SKËNDERBEJ”,
TIRANË, SHQIPËRI

Kur flasim për fjalën Shesh,
menjëherë na vjen në mëndje
“Sheshi Skënderbej”, i cili  është
sheshi qendror i Tiranës, kryeqy-
tetit të Shqipërisë. Ky është sheshi
më i madh i Shqipërisë me një sipër-
faqe afërsisht 40 000 m².

Sheshi e mori këtë emër në nder-
im të Heroit Kombëtar Shqiptar,
Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe
është vendi simbol jo vetëm i
kryeqytetit por i të gjithë sh-
qiptarëve, që me sipërfaqen e tij
përfaqëson më së miri qendrën
gjeografike dhe politike të Sh-
qipërisë.  Fokusi i këtij sheshi ësh-
të përqendruar në statujën
madhështore kushtuar Heroit
Kombëtar. Monumenti i Skënder-
beut mbi kalë në Tiranë u vendos
më 1968. Ky monument është ve-
për e skulptorit Odhise Paskali në
bashkëpunim me artistët Andrea
Mano dhe Janaq Paço. Ai u ven-
dos në Tiranë me rastin e 500 vje-
torit të vdekjes së heroit kombëtar.
Ky shesh u konceptua fillimisht në
qendrën historike të Tiranës nga
Mbreti Zog I në bazë të stilit ar-
kitektonik neo-racionalist, ajo u
zgjerua në vitet ndërmjet 1920-1930
nën diktaturën fashiste të
Mbretërisë së Italisë. Më pas, në

Gjergj Kastrioti Skënderbeu, zotësia e
tij luftarake dhe përfaqësimi i tij artistik

beu. E para ishte uniforma e luftës,
me përkrenare dhe parzmore, ndër-
sa veshja tjetër që përmend Barle-
ti është ajo popullore me qeleshe
dhe xhubletë.

SHESHI DHE KUPTIMI I TIJ
Sheshi, në rrugën imagjinare të

kujtesës, është vendosur gjith-
monë në qendër të një sistemi ko-
mpleks dhe të ndërlikuar shenjash
urbane, ku në të përmblidhen në
të njëjtën kohë burimi dhe zgjidh-
ja. Qyteti është gjeneruar nga një
vakum apo hapësirë e dedikuar
dhe e përcaktuar, dhe kompleksite-
ti i saj shkrihet ose shpaloset në
shesh, është pika e mbarimit dhe
qendra e rrugës gjarpërore apo la-

Monumenti i Skënderbeut mbi kalë.
Sheshi “Skëndërbej”, Tiranë

Monumenti i Skënderbeut mbi kalë.
Shkup

Monumenti i Skënderbeut mbi kalë.
Prishtinë

Monumenti i Skënderbeut mbi kalë.
Krujë

Pllakatë në Sheshin “Skënderbe”, Paris
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periudhën komuniste (1944-1990), u
rimodelua sipas kërkesave të
regjimit të atëhershëm. Ndry-
shimet e fundit në këtë shesh u
bënë gjatë viteve 2016-2017. Aktu-
alisht ky shesh sjell një impakt më
ndërveprues me njeriun dhe bëhet
simbol i jetës se përditshme të tij.
Është vendi dhe hapësira
shplodhëse dhe gjithashtu pika e
takimit për qytetarët jo vetëm të
Tiranës por të gjithë Shqipërisë.

Sheshi rrethohet sot nga Ban-
ka Kombëtare e Shqipërisë (1936),
Muzeu Historik Kombëtar (1981),
Hotel Tirana International (1979),
Pallati i Kulturës (1960), Kulla e
Sahatit (1821), Xhamia e Ethem
Beut (1823), Bashkia e Tiranës
(1920), Teatri Kombëtar i Fëmijëve
(1920).

MONUMENTI I
SKËNDERBEUT NË
KRUJË, SHQIPËRI

Monumenti i Skënderbeut në
Krujë është një vepër e skulptorit
Janaq Paço. Kjo skulpturë monu-
mentale u përurua më 28 nëntor të
vitit 1959. Ndodhet në qendër të
qytetit të Krujës dhe është statuja
e parë monumentale e ngritur në
Shqipëri.

MONUMENTI I
SKËNDERBEUT NË
PRISHTINË, KOSOVË

Monumenti i Skënderbeut në
Prishtinë u përurua në vitin 2001.
Autor i këtij monumenti është
skulptori Janaq Paço. Materiali i
kësaj skulpture monumentale ësh-
të bronzi i derdhur. Si një nga të
paktët, sot, arti i këtij artisti tre-
gon mbi të gjitha anën njerëzore
të tij. Shprehja e parë, e cila na vjen
nga çdo skulpturë e tij, është me
energji. Një energji karakteristike,
plot me duf. Në bazë të saj ndihet
ajo ndjeshmëri akute dhe e shqetë-
suar e një njeriu modern, e cila
torturon, dhe duket se godet; por
është edhe e zbutur nga inteligjen-
ca dhe vullneti.

Feja, atdheu, heroizmi, janë nd-
jenjat që, shkallë shkallë, në bazë
të zhvillimit të frymës së tij, mbi-
zotërojnë në frymëzimin e saj, e
cila manifestohet më pas gjithmonë
me plotësinë e njeriut dhe me
forcën e bindjes që nuk lindin ndry-
she përveçse kush ka përvojë të
madhe të saj.

MONUMENTI I
SKËNDERBEUT NË SHKUP,
MAQEDONI

Monumenti i Skënderbeut në
Shkup është i derdhur në bronz dhe
peshon 2,7 tonë, ndërsa së bashku
me bazamentin është i lartë 7 me-
tra. Kjo njëkohësisht e bën atë dhe
shtatoren më të lartë në Maqedo-
ni, vepër kjo e skulptorit Thoma
Thomai. Luftëtari, i mbyllur në një

armaturë solide, me përkrenaren
mbi kokën e tij dhe shpatën e  ngje-
shur, është paraqitur në një kalë
të guximshëm që përparon me hap-
in në ecje. Nga kjo vepër duket se
buron një fuqi dhe një forcë e
përqendruar.

Gurthemeli i bazamentit ku
qëndron monumenti i Skënderbeut
në Shkup u vendos më 28 nëntor të
vitit 2005. Ndërsa monumenti u
vendos më 28 nëntor 2006.

MONUMENTI I
SKËNDERBEUT NË
SHESHIN “ALBANIA”,
ROMË, ITALI

Sheshi Albania është një shesh
në Romë i vendosur përgjatë
Rrugës Aventino, jo shumë larg
Porta San Paolo, në afërsi të ko-
drës Aventino. Sheshi u ndërtua
me planin rregullues të vitit 1883, i
cili përfshinte ndërtimin e të gjithë
kodrës Aventino, zgjerimin e
ndërtesës në Testaccio, në rrugën
Marmorata dhe në lagjen San
Saba. Bëhej fjalë për një zonë, e cila
ishte shumë pak e banuar deri në
atë periudhë kohore, gjë që bëri të
mundur gjurmimin pothuajse të
drejtpërdrejtë nga rruga aktuale
e Aventinës. E quajtur në fillim
Sheshi Raudusculana, sepse ishte
vendosur aty ku më parë ishte Por-
ta Raudusculana, sheshi ndryshoi
emërtimin e saj më 4 korrik 1940,
duke u bërë Sheshi Albania, për të
përkujtuar aneksimin e Shqipërisë
në Mbretërinë e Italisë, që u reali-

zua nga ato një vit më parë. Në këtë
shesh gjenden ndërtesa të ndërtu-
ara midis viteve 1930 dhe 1960 dhe
monumentin me statujën e Gjergj
Kastriotit Skënderbeut, Heroi Ko-
mbëtar shqiptarë. Kjo vepër është
realizuar nga skulptori italian
Romano Romanelli. Në
monografinë e tij të vitit 1924, stu-
diuesi italian Mario Tinti përkufi-
zoi skulpturën e Romanellit “sta-
tike dhe euritike, gjeometrike dhe
gravitacionale, të zbritura nga
ambjenti i mjedisit atmosferik, i
mbyllur plotësisht në vetvete dhe
në armaturën e tij stilistike,

...NGA NUMRI I SHKUAR
Në këtë numër të fundit patëm një

vërejtje të drejtë të antropologut Albert
Doja, lidhur me shkrimin e tij. Pjesa krye-
sore dhe propozimi im i bërë në Harvard
lidhet bash me fundin dhe më duket se e
keni ndërprerë në mënyrë arbitrare, na u
ankua me të drejtë. Profesor Doja jo
vetëm kishte të drejtë, por i kërkojmë sin-
qerisht falje. Jemi të detyruar në morinë
e shkrimeve dhe të hatërmbetjeve, që të
mbajnë ekuilibra që jo rrallë na kanë re-
zultuar edhe me gabime. “Në kundërsh-
tim me pikëpamjet e deritanishme, një
lexim më i kujdesshëm dhe një analizë
kritike më sistematike e të dhënave de-
mografike, burimeve historike dhe dësh-
mive etnografike tregon qartë se familja
shqiptare është përballur për një kohë
të gjatë me nivele veçanërisht të ulëta
të lindshmërisë dhe me një moshë me-
satare relativisht të lartë në martesë për

gratë. Një qasje më analitike e modelit
organizativ segmentar të grupimeve ag-
natike paralele në shoqëritë e Evropës
Juglindore, duke përfshirë Shqipërinë,
mund të zbulojë gjithashtu se struktura
segmentare e organizimit shoqëror ësh-
të e papërshtatshme për të mbështetur
supozimin e një familjeje të zgjeruar pa-
triarkale”, shkroi ai dhe e shtjelloi.

Redaktori në këtë numër shtoi një sh-
krim për propozimin e dikurshëm të ar-
kitektit Maks Velo për një xhami moderne
në Tiranë në vend të xhamive tipike ar-
kaike që po mbajmë. Shkrimi ka pasur tepër
tërheqje dhe shumë interesim sidomos
nga komuniteti mysliman. Presim që të rrje-
dhin dhe sharjet e zakonshme.

Ndërkohë që redaktori bëri një kënd-
vështrim tjetër për teatrin e ri dhe sensin
që kryeministri i vendit dhe shpura e tij
duhet të ishin më transparentë, që të elim-
inonin këtë katrahurë të ndodhur. Për fat

edhe ky shkrim është pritur mirë, por një
pjesë e përkrahësve të z.kryeministër nga
titulli e kuptuan se ishte në mbështetje pa
kushte të idesë së Ramës. Për të bërë një
paralelizëm të bukur na erdhi një përk-
thim. Një autor i huaj shpjegonte sesi Lon-
dra në kohën e Shekspirit me banorë sa
Tirana në vitin nëntëdhjetë, kishte dhjetë
teatro, ndërsa Tirana sot me një milionë
banorë, po tenton t’i shpëtojë një debati të
madh për teatrin. Fragmenti ishte përk-
thyer nga libri i M. Morozovit: “Shekspiri”.

Enton Bido na solli një përkthim nga
FRANCE DIPLOMATIE për Jean Marie
Gustav Le Clézio, i cili zë një vend të
veçantë për sa i përket të grupeve, sh-
kollave, modave. Francez dhe maurician
njëherësh, i mësuar, i rritur me kulturën
frënge dhe njohës i hollë i letërsisë ang-
lo-saksone, ky romancier i jashtëzakon-
shëm mburret me Lotremonin, Zolain, por
gjithashtu me Stivensonin dhe Xhojsin.

Kritika gjithnjë ka hequr keq ta ngac-
mojë, ta kufizojë në ndonjë përcaktim
të veçantë, e përkufizonte autori i in-
tervistës.

Në këtë numër botuam një cikël të
Demir Gjergjit, që mbeti i kënaqur por
pati dhe pak vërejtje brenda maturisë
së tij, që duhet vlerësuar. Ky cikël me
poezi sjell krijimtarinë e autorit Gjergji
në ditët tona. Ka disa koha që fle në
arkivin tonë, ndërsa e sjellim në të gjithë
përbërjen e vet për publikun. Autori
është një lirik i paqtë, që mundohet
edhe trishtim ta mbajë në një regjistër
të pranueshëm

Kurse doktor Pandeli Çina na solli
një cikël të shkurtër me klasikët e letër-
sisë polake dhe arritjet e mira të au-
torëve Shimborska dhe Zagajevski.
Ishte përgjithësisht një numër i mirë dhe
shumë i këndshëm.

pothuajse për të ruajtur më mirë
mungesën e shpirtit njerëzor nga
të gjitha rëniet dhe kontingjencat.
“

Ndërmjet dhjetorit të vitit 1466
dhe pranverës së vitit 1467, Gjergj
Kastrioti Skëndërbeu erdhi për
herë të tretë në Itali për të kërkuar
ndihmë nga Papa Pali II. Aty, ai
qëndroi tek një tregtar epiriot, në
një pallat pranë Shatërvanit të
Trevit, në sheshin aktual Skënder-
bej, një nga të parët në Romë që
mban një emër të huaj. Në baza-
mentin e këtij monumenti është
shkruar një mbishkrim në vitin
1968 nga Bashkia e qytetit të
Romës me rastin e 500 vjetorit të
vdekjes së Skënderbeut. Prej 23
tetorit 1930, Romanelli mori titul-
lin akademik i Italisë. Në vitin 1932
realizoj, për Kullën e Revolucionit
në Brescia, monumentin me Mu-
solinin mbi kalë, e cila risolli në
solemnitetin e formës së saj riven-
dosjen e punimit për Sheshin Al-
bania në Romë. Por ky monument
u hoq në fund të Luftës së Dytë
Botërore dhe fatkeqësisht u zh-
duk.

MONUMENTI I
SKËNDERBEUT NË
MICHIGAN, AMERIKË

Prej pak kohësh, është vendo-
sur dhe përuruar një monument i
Heroit tonë kombëtar, Gjergj Kas-
triotit Skëndërbeut, në Michigan
të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Ky monument është
vendosur në një nga vendet që sh-
qiptarët kanë zgjedhur dhe janë
vendosur të jetojnë prej vitesh atje,
pra në Michigan. Kjo është statu-
ja e parë dedikuar Skënderbeut në
Shtetet e Bashkuara, në kodrat
Rochester. Monumenti është i pozi-
cionuar pranë ndërtesës së kishës
shqiptare të Shën Palit, e cila u
themelua në vitin 1981 nga disa
emigrantë shqiptarë, shumë prej
të cilëve ishin vendosur në kon-
tenë Okland gjatë viteve 1970.

SHESHI “SKËNDERBEJ” NË
PARIS, FRANCË

Sheshi Skënderbej është një rre-
thrrotullim i vendosur në rrethin
Pont-de-Flandre të rrethit numër
19 të Parisit mbi rrugën unazore
të Bulevardit periferik. Pas një për-
pjekje rreth 10 vjecare të Isa
Ndreut dhe Lec Shllakut po edhe
të Mërgatës antikomuniste, u bë e
mundur nga Bashkia e Parisit që
më 1978 të merrej leja që njerit nga
sheshet e Parisit t’i vihej emri i
Heroit tonë Kombëtar Gjergj Kas-
trioti Skënderbeu. Në atë kohë
Kryetari i Bashkisë së Parisit ish-
te z. Zhak Shirak, i cili më vonë u
bë President i Francës. Në 6-7 maj
1980 u bë një manifestim madhësh-
tor mbarëshqipëtar i diasporës, ku
erdhën shqiptarë nga e gjithë bota

ku jetonin si nga Kanadaja, Shte-
tet e Bashkuara, Australia, Zelan-
da e Re, po edhe nga Europa, e në
veçanti Arbëreshët e Italisë të ve-
shur me kostumet e tyre tradicio-
nale 5 shekullore, që i dhanë
ngjyrë kësaj feste shqiptare në
Paris. Morën pjesë shumë person-
alitete të shumta të historisë, ar-
tit, kulturës, klerikë por munguan
përfaqësuesit e ish shtetit të dikur-
shëm totalitarist shqiptar. Ky
shesh, është shumë pak i njohur
dhe janë të pakët ata shqiptarë që
e dinë se ky shesh ndodhet në Par-
is në kryeqytetin Francez. Orga-
nizatorët në atë kohë menduan, se
ky shesh do ti shërbente diasporës
shqiptare me qëllim që të mblidhej
të paktën një herë në vit ditën e 28
Nëntorit, e të përkujtonte Nën-
torët  e lavdishëm si 28 Nëntorin e
Krujës dhe 28 Nëntorin e Vlorës.
Por kjo nuk ndodhi.

Me rastin 10 vjetorit të festimit
të kësaj dite u përgatit në broz Med-
alja e Skënderbeut nga Isa Ndreu.

Medalja në pjesën e pasme, ka
në mes të saj një gravurë të shekul-
lit XV ku Skënderbeu paraqitet si
Dux Epiri Alb, dhe ruhet të Bib-
liotekën Kombëtare të Parisit. Për
përgatitjen e madaljes gravura e
Skënderbeut, qoftë për shije aste-
tike dhe kuptim historik, është rre-
thuar nga stema të ndryshme të
Princave Shqiptar si edhe Shtete të
huaja, që patën të bëjnë me
Skënderbeun në atë periudhë.
Ndër to gjendet edhe Stema e Pa-
risit, dhe ajo e qytetit Poitiers, ku
Akademia, me rastin e 400 vjetorit
të vdekjes së Skënderbeut 1868 e
përkujtoi solemnisht.

Ky përkujtim duhet të ketë pa-
sur lidhje në mes të fitoreve të
Skënderbeut kundër Turqve në
Lindje të Europës, dhe të Fitores
së Karl Martelit kundër invazion-
it të Francës nga Arabët, në Perën-
dim të Europës. Në këtë shesh do
të vendoset një statujë monumen-
tale me përmasa 5 metra. Për real-
izimin e kësaj vepre është
përzgjedhur skluptori shqiptar
Agim Rada. Në shtatoren e
Skënderbeut nuk do të mungojë
edhe kryqi e shqiponja, simbol i
stemës së Kastriotëve.

KONKLUZION
Të gjithë shqiptarët kudo që je-

tojnë kanë për detyrë të zbulojnë
personalitetet e mëdha e të
shquara me origjinë shqiptare,
njerëzit që kanë dhënë kontribu-
tin e tyre të çmuar për zhvillimin e
njerëzimit, për t’u bërë atyre nde-
rimet që u takojnë, sepse kështu
nderojmë vendin tonë, i cili ka kaq
shumë nevojë, sidomos tani në
rrjedhën e proceseve integruese,
ku ne kemi me çfarë të prezanto-
hemi për nga vlerat dhe identite-
tin tonë kombëtar.

Sanxhaku i Shqipërisë në vitin 1431

Monumenti i Skënderbeut, Romë Monumenti i Skënderbeut, Michigan

Medalja e Skënderbeut në bronz, Biblioteka Kombëtare Paris
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P
POEZIA

Autori i njohur vjen pas shumë kohësh te “Milosao” me një cikël që e ka përzgjedhur vetë. Kultura e
ndih që të përshfaqë në shumë shtresëzime ndjenjën e tij...

NGA RUDOLF MARKU

 VENDI IM

 Emri yt ende nuk është shkruar.
Vazhdon ngjitjen tënde në drejtimin e kundërt të gravitacionit të dashnise
 Në trajektoren e dhëmbshme të harreses.
 E di se këtu kujtesa vret më tepër se Terrori
 O Vendi im i braktisur nga gjuha.

 Askush nuk na thotë vendin se ku jemi.

 E prapë vazhdon të ngjitesh në  malin mistik të teologjisë së dëshpërimit
 Me formula  të frikëshme honesh. Derisa arrijmë   në atë piken mes Qiellit dhe Tokës,

 Në vendin më të bukur të Dheut. Jo shumë lart, por jo dhe aq  poshtë,
 Në  qoshkun e preferuar të engjëjve.
 Vetë Engjëlli i Historisë të ka zënë pritë,
 Me plagët e masakruara të Fatit;

 Engjëlli i Historisë që nuk na thotë as vendin se ku jemi
 O Vendi im !

PER E. B.

 Ti më thua se Poezia është një gurë i lemuar
 Që e marrim me vete pa u kujtuar kurrë.
Trishtimi është ulur në shkallët tona,
 Me sytë e ftohtë na veshtron me këmbëngulje,
 Trishtimi që nuk ka ku të shkojë, i përzënë nga të gjithë.

Perpiqemi të jemi njerëzor. Ecim vertikalisht,
 Flasim për qyteterimin, për galaksitë dhe librat
 Me një sintaksë rrethore;
 Dhe koha që përserit vetveten!
 Sa vite kaluan që kur e thyem buken bashkë?
 Që kur endërrat i vumë në ca diagrame
Për të arritë labirinthet me hyrje falas?

 Në stinen pritëse të marr me vete,
 Drejt Betlehemit. Pa një yllë orientues
 Vetem me at’ gurin e lëmuar që për pak e harrojmë.
 Nisje nuk ka. Ka vetëm mbërritje.
Ti prek bashktingëlloret e dhëmbjes me gishtërinj delikatë
Për të shkruar strofen aleksandrine të vetëvrasjes.

 Pa e kuptuar kemi arritë Oqeanin Paqesor.
 Qenka e lehtë të shohesh se si koha ngrihet
 Nga dallgë të stërmëdha për t’u mbytur prapë!

 POETËT

 Poetët mblidhen ne Ferr,
 Mes squfurit djeges. Bisedojne te qete
 A thua se jane ne shtepine e tyre.

Gjuha eshte nje tunel i pafundm;
 Bashktingllore basesh. Zanore prej flauti.
 Por zhurmat ne Ferr i mbysin bisedat e tyre.
 Kush tha se do te donin t’i zhvendosnin yjet
 Drejt Meshires? Drejt perdellimit?

 Poetet jane qytetare te Ferrit,
 I mbushin penat e tyre me squfur, me gjakun e vet,
 Me enderrat e të panjohureve, me rrefime fantazmash,
 Te denuar per shkak te tingujve, te ritmit, te fjaleve
 Degjojne bisedat sekrete te sferave qiellore.

 Poetet jane qytetare te Ferrit.
 Ecin neper hone malesh, kunder gravitetit te dashurise
 Per te arrite mekataret e brakstisur nga gjuha

KURRË NUK DO ARRIJË NË TIRANË

 Shkapërcej male, lugina, hone të frikëshme,
I bie mespërmes Mesdheut, Adriatikut, Jonit,
Por nuk arrijë në Tiranë,
Dhe jo e jo në Shqipëri.
Ne Heathrow, Gatwick, Stansted më qeshin,

Më thonë se nuk do shkosh  asgjëkund,
As në Aldorado dhe as në Ferr,
E pastaj më thonë me takt, me kujdes,
 Është më mirë të mos marrë as avion e as tren.

Sepse Trishtimi nuk qenka gjeografi,
Sepse Trishtimi nuk qenka Vend.

Zgjedh rruge të tjera. Me anije, tragete, nëndetëse,
Kaloj tunele sekrete të nëndheshme të mallit,
Përdor taktikat moderne të katapulteve të kujteses,
Teknologjinë  më të fundit të shpejtësive të zemres;
Në Rinas më qeshin e pastaj më thonë
-E kupton dhe vetë se nuk ke mbërritë në Tiranë,
 Dhe jo e jo në Shqipëri

Sepse Trishtimi nuk na qënka Vend,
Sepse Trishtimi nuk na qënka gjeografi.

ARGONAUTËT

Askush nuk i kujton më Argonautët.
Por ne, një grusht njerëzish disi të fantaksur
Vazhdojmë të presim në breg kthimin e tyre;
Herë pas here një pulëbardhë e gjakosur
Na thotë se i ka parë në vorbullat e Bermudës,
Atje ku dallgët janë më të larta se Olympi.

Dhe ne, me kokëfortësi vazhdojmë të presim.
Netëve shohim të njëjtën yje që shohin dhe ata,
Derisa ndjejmë etjen e tyre në buzët tona të thara.
Uria është kudo e njënjtë. Dhe vdekja po ashtu!

E gjithë jeta jonë është pritja e kthimit të tyre,
Një grusht njerëzish që bëhemi përherë e më të pakët.
Sa herë që një pritës nga rrradhët tona vdes,
E dimë se njëri nga marinarët e Jasonit ka vdekur,
Kufomën e hedhim në thellësitë e detit
Po ashtu siç bëjnë në largësi dhe Argonautët.

E gjithë jeta jonë është pritja e kthimit të tyre!
Tani gjithnjë e më tepër tregojmë për bëmat e Argonautëve,
Skicojmë harta vendesh të largëta,
Flasim për ishuj misteriozë, për vorbullat e Bermudës,
Lëkuren e kemi të rreshkur nga dielli, nga ernat dhe kripa e detit
 Dhe jemi fare të pakët.

Dhe fëmijët e fëmijëve tanë do ngulin këmbë një ditë
 Se Argonautët ishim ne, që kemi pritë!

DITËLINDJE

Veç një deshirë të lejohet në ditëlindjen tënde,
Pavarësisht sa qirinj ke mbi tortë,
Sigurohu mirë para se t’u frysh qirinjëve,
S’na lejohet t’i ruajmë dëshirat për më vonë.
Sa keq që nuk japim kredite dëshirash,
Mos kërko dëshira-shtesë për vitin tjeter,
Do e kuptosh vetë se një është mjaft,
Do e kuptosh vetë se s’ka vend për më tepër!

Ji realist! Dëshirat vijnë nga tre veç në përralla,
Por dhe kur vijnë, kërkojnë shpërblime mizore,
Pastaj njerëzit nuk dinë as se çfarë duan,
Pasataj njerëzit nuk dinë as çfarë kërkojnë!
Përgatitu për zhgënjimin, ose më mirë
Fillo të kursesh me kujdes për më vonë,

Që të jesh gati për një zjarr të papritur
Dhe me qindarkat të paguash shpresat që s’vijnë.

Veç një dëshirë na lejohet në ditëlindjen tonë!

EVA

Kur trupi im është me trupin tënd të çveshur,
 Në ditët e Veres, më këngët monotone të gjinkallave,
 Shoh pjesen tënde të bardhë tek ngjitet në qiej,
Sipër kambanareve, sipër deteve dhe maleve,

Në ca Parajsa që as emërin nuk ua dijmë.

Por gjysma tjetër e errët mbetet me mua, këtu poshtë,
Me gurët, me pluhurin dhe rrenëjt e bimëve a të pemëve,
Më terheq me forcë tek hijet  e pasdrekes së  vonë,
Në  thellësirat e  parajsave të verteta a të rreme,

Me rënkime që  aq mirë kuptimin ua dijmë.

                                 Strasbourg, France 2018

KËPUCTARI PLAK

Këpucët e vjetra nuk i ndreqin më;
Vonë në muzg i hedhim në qoshen ku nuk na sheh askush,
 Sikur të ndjenim turp prej tyre.E kush nuk ndjen turp nga gjërat e vjetra?
Po këpuctari plak ku mund të jetë ? Ai që kërrusej
Për të arnuar shollin e ngrënë,lekuren tërë plasa, thumbat si dhëmbë të rënë?
Më thonë se ka vdekur,
Dhe unë nuk mund t’ia sjellë as emërin ndërmend.

Këpucët e vjera nuk i ndreqim më,
Këpucët që na çuan në takimin e parë,e më pas në varrezat e të dashurve tanë,,
Në rrugët e largëta të trajektores së dëlirë ;
Ka kohë që  dhe letrat e dashurisë i grisim në fshehtësi,
Ka kohë që dhe emërat e të dashurëve i fshehim mirë e mirë .

Ka kohë që as Dashuritë e vjetra nuk i ndreqim më,
Dhe as puthjet e dikurshme të dalë mode,
Dhe as atë  pagjumësinë e dashurisë nuk e riparojmë ,
Dhe as rrahjen e ankthshme të zemres që rënkonte.

 Jetojmë në kohën kur nuk i riparojmë gjëra  që deshëm dikur,
Jetojmë në kohën kur gjëra e vjetra i flakim në rrugë
Për t’u ndjerë më  mirë e më të të sigurtë.

ALKIMISTËT E DASHURISË

Poetët nuk janë zogj migratorë, nuk shtegtojnë në vende të largëta,
Madje dhe kur vdekja i merr pa lajmëruar askënd
Na përshendesin nga afër, na thonë se nuk jemi larg.
 Miku im vazhdon të dërgoj poezitë e tij që nga bota tjeter,
Poezitë e fundit që nuk kishim kohë t’i lexonim bashkë ;
Poezitë e fundit që nuk m’i dërgon me postë ngaqë kurrë nuk u besoi postave;
Poezi për zhgënjimin dhe dashurinë, elegjitë për rrënimet e shpirtit,
Për lotët që duhej të kishim derdhur në vajtimin e madh të Njeriut ,
Por as dhe një varg të vetëm për Vdekjen,
Ai që jetonte çdo çast me Vdekjen.
I lexojmë kur jemi të vetmuar, kur ai vetë na mungon,
Dmth çdo ditë a çdo mbrëmje vonë.
Poeti tjetër, ai që zbulon metrikat sekrete të kthimit të gjërave në Dashuri,
Shkruan In Love për Anën që e thërret dhe në gjumë,
Për dashurinë që është çdo gjë,
Që është kudo dhe kurdo- veç të kesh shpirt që ta shohësh,
Veç të kesh shpirt ta prekësh a të jetosh me të.
Ai vetë na  lexon ne që nga faqet e librit të vet,
Teksa ne  lexojmë vargjet e tij delikate si porcelanët e Japonisë,
Teksa ne lexojmë vargjet e tij të verteta si retë apo ëndërrat alkimike  të dashurisë,
Na lexon dashuritë tona, trishtimin, banalitetin  a shtirjen tonë të pafat.
 Poetët nuk janë zogj shtegtarë, nuk migrojnë në vende të largëta,
Janë rreth nesh, në kafene a në bregun e detit,
 A në kështjellat mesjetare duke lexuar me mjetet e elektronikes Trobadurët.
I shoh në shoqëri me Budin a Bogdanin, i shoh në kafene me Rilken a Whitman-in,
Me Pesoan enigmatic a me vetë Shekspirin;
Herë të tjera i shoh  tek qëndrojnë në rradhë për të paguar faturat
A për të tërhequr pensionin e herë të tjera tek kthehen nga yjet e largët,
Por gjithomonë afër. Kush tha se Poetë janë zogj migratorë? Se atyre  u pelqen të shtegtojnë?
I kemi afër, shumë afër shtepisë. Takohemi çdo ditë në Londer, Paris, në Alpet e Bavarisë,
Në Buenos Aires, në Antarktikë, në Lezhë e Liezh, në Amsterdam a në Aachen,
Në Maastricht a në Romë, në Malin e Veles a në Konstelacionin  e Andromedes.
Kush tha se Poetëve u pelqen të shtegtojnë? Se ata ëndërrojnë veç largësi?

Poetët që vetë Galaksinë e shndrojnë në shtepinë më të zakonshme,
Ndersa shtepitë e veta i kthejnë në Galaksi!

                                   Londer,2018
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T
TREGIM

Autori që çeli vitin letrar “POETEKA Tirana in Between-2018” është tregimtari nga
Beogradi Miroslav Çurçiç. Ai lindi në vitin 1966. Tregimet e tij janë botuar në mjaft
revista letrare dhe në antologji të tregimit të shkurtër në rajonin tonë si dhe janë përkthyer
në anglisht dhe rumanisht. Miroslav Çurçiç është pjesëmarrës aktiv i turneut të madh të
autorëve të tregimeve të shkurtra në kuadrin e KIKINDA SHORT FESTIVAL. Ai ka botuar
përmbledhjen me tregime “Vdekja në Bashaid”, i cili është pritur me vlerësime nga kriti-
ka. Tregime nga ky libër, nën përkthimin e Merima Kriezi, janë botuar edhe më herët në
gjuhën shqipe në revistën “Poeteka” dhe në suplementi letrar “Milosao”, ku mes të
tjerëve veçohen “Hipnoza” dhe “Si mbeta pa gishtin e madh…”. Gjatë qëndrimit të tij në
rezidencën letrare, Miroslav Çurçiç u përfshi në jetën kulturore të kryeqytetit shqiptar,
vizitoi galeri arti, Muzeun Historik kombëtar, BUNKART, bëri udhëtime në qytete të
Shqipërisë, mes të tjerëve në Durrës, krijoi lidhje me përkthyes dhe njerëz të kultures,
mbajti një ditar udhëtimi dhe zhvilloi hobin e tij mbi fotografinë e qendrave dhe të
 periferive.

NGA Miroslav Çurçiç

Secili ushqen pasionin e vet, sh
kruan me spray të kuq mbi një
fasadë të vjetër. Shkronjat

janë të mëdha dhe të lakuara. Grafi-
ti është bërë gjatë natës. Gjithmonë
merr të njëjtën rrugë dhe është e
sigurt se dje nuk ishte aty. Pyet
vetveten pse njerëzit lënë mesazhe
në këtë mënyrë? Mendon për kup-
timin e kësaj fjalie.

Në punë arriti një orë para
hapjes së qendrës tregtare. Shkallët
e lëvizshme e sollën te kati i fundit,
ku janë restorantet ekspres. Te hyr-
ja, në një sallë të madhe, ndjen
aromën e dyshemesë së porsapas-
truar. Karriget janë të radhitura
rreth tryezave bosh dhe të pastra.
Punonjësit janë pas banakëve. Ësh-
të e vetëdijshme që trupi i saj tërheq
shikimet e meshkujve. Kujton se kjo
do të mund të jetë një nga pasionet
e saj; dëshira e fortë për kontrollin
mbi çdo situatë. Ndjen gurgullimat
e lehta të zorrëve. Ecën vendosmër-
isht te djali i buzëqeshur, që i ofron
një tabak plastike.

Mish pule nga Kentucky (KFC),
vakti Grader Texas, përfaqëson një
mënyrë të përsosur për ta filluar
ditën. E hap pa shumë durim letrën
laramane. Aromat që çlirohen
sakaq e rrëmbejnë kurdohere me
vete. E vërtit sanduiçin e rrumbul-
lakët midis gishtërinjve, duke
zgjedhur se ku duhet ta kafshojë;
rrathët e qepës ngjyrëvjollcë dhe
copat e fërguara të mishit dalin nga

Në dorë kam një qese me dy
kokrra qepë të njoma dhe
një copë pastërma me

aromë të këndshme. Nën sqetull
mbaj një bukë të nxehtë dhe gaze-
ta të djeshme. Ashensori i vjetër
më çon ngadalë në katin e dëshiru-
ar. Nuk bëj zhurmë derisa eci
nëpër korridorin e gjatë. Po kthe-
hem në shtëpi nga turni i natës
dhe bëj kujdes ndaj atyre që flenë
ende. Puna e rojeve të natës, që
punojnë nëpër qendra tregtare të
mëdha, nuk është aspak e lehtë;
ecejaket, vetmia dhe frika nga
zërat e çuditshëm. Ka shumë kohë
që ditën e kam ndërruar me natë.
Zbehtësia e fytyrës sime e tregon
këtë.

Pastërmaja është mbi dërrasën
prej ahu; e prerë. I hedh kripë pja-
tancës së bardhë prej porcelani.
Bukën e copëtoj në dy pjesë. Am-
bienti mbushet me erëra. Pikëzat
e ujit dergjen nga qepa e sapolarë
mbi mushamanë laramane, me të
cilën është mbuluar tryeza. Marr

nga frigoriferi një kanaçe birrë
dhe teksa eci e hap. Dëgjohet një
tingull karakteristik, shpërthyes.
Shkuma del me vrull nga vrima
trekëndëshe dhe derdhet mbi par-
ket. Hidhem mbi pellgaçen e sh-
kumës së birrës. Do ta fshij më
vonë. Trupin e rraskapitur e ul në
karrigen komode dhe këmbët i
ngre në taburen prej lëkure. E
vështroj Lunën si fle. Ia afroj drej
gojës kafshatën e parë.

Luna rri shtrirë mbi kurriz. E
ka lakuar këmbën e djathtë.
Çarçafi i mëndafshit është i
rrudhur dhe i hedhur poshtë nga

shtrati. Ajo i ka sytë të mbyllur,
kurse mua më shkon ndërmend se
ndoshta nuk është në gjumë. Nuk
do të habitesha po të shtiret sikur
është në gjumë. Duart, me gish-
tërinj të ndarë, i ka në mes të këm-
bëve. Thimthi i majtë i është
mbledhur pak dhe ka marrë
formë mjedre. Thimthin e djathtë
e ka të mbuluar. Buzët i ka pak të
hapura. Labiat nuk i shoh, por
paramendoj se edhe ato gjithash-
tu janë pak të hapura.

Ndiej uri teksa e vështroj. E
zhys qepën në kripë dhe e kafshoj.
Një çurg i hollë spërkati nga e
bardha e tultë. Ajo e mbuloi me
duar burimin e saj. Gishtat i ka të
gjatë. Sa do të doja të më ushqejë
me këta gishta. Përfytyroj si m’i
afron kafshatat e unë hungëris
dhe skërmit dhëmbët. Ajo kinse
bërtet, duke u frikësuar se mos e
kafshoj. Këtë e di nga filmat.

Kafshoj pjesën e tultë të bukës

dhe shikoj në pjesën shtesë e të
fryrë të saj. Ngjesh brumin e nx-
hehtë. E mbështjell me një fetë
pastërma shumëngjyrëshe të pre-
rë hollë. E fus të gjithën në gojë
dhe ia shtoj një birrë. Lumturinë
e bëjnë gjëra të vogla; një kafshatë
e përsosur dhe thimthi më i bukur
në këtë botë.

E marr gazetën nga tryeza. Në
ballinën e saj janë njerëz që unë
nuk i njoh. Në këndin e djathtë,
lart, qëndron data e sotme. I palos
faqet e gazetës dhe, hedh edhe një
herë shikimin te vajza me këmbë
të hapura. I ul këmbët në dysheme

ngrihet dhe ngadalë niset në zyrë.
Dega bankare në të cilën ajo punon
si referente kryesore gjendet një kat
më poshtë. Vala e parë e blerësve
pritet për dhjetë minuta. Atëherë fil-
lon orari i punës së saj.

Nëpunësi i sigurisë së bankës i
hap derën. Ajo i buzëqesh. Me
shikim dhe me shenjën pohuese të
kokës komunikon me nëpunësit e
tjerë. Të gjithë janë në vendin e
punës. Hyn në tualet dhe e var çantën
mbi dorezën prej nikeli të shkëlqy-
er të derës. E rrotullon çelësin dy
herë. Pasqyra, që merr tërë murin,
krijon përshtypjen e rreme se am-
bienti është më i madh sesa është
në të vërtetë. Kontrollon edhe një
herë nëse e mbylli derën me kyç dhe
nxjerr nga çanta një peshqir të
vogël mëndafshi. Vendos mbi plla-
ka anën me ngjyrë më të mbyllët të
peshqirit. Gjunjët i zhyten në mate-
rial të butë fijezor. Është e qetë, e
përqendruar dhe duket si samura-
ji, që është i gatshëm të bëj haraki-
ri. Shikon drejt në kapakun e tua-
letit të ngritur. Merr frymë thellë, i
bën masazh stomakut duke e shtrën-
guar. Mendon ende për grafitin. Njeri
i ngopur nuk ka motiv; ja, këtë do të
shkruante ajo, po ta pyeste dikush.

E ka përvetësuar teknikën e
vjelljes ku, saje kokës së hedhur pak
prapa, gjithë sa gjendrt në stomak

kalon nëpër grykë e jo nëpër hun-
dë. Efektet e padëshirueshme, që
bën acidi i stomakut, janë më të
buta. Ka hapur gojën. Tkurrjet e
stomakut janë më të forta, por sh-
trëngimet e gishtërinjve të saj më
të fuqishme. Mish pule i patretur
nga Kentucky kërcen turpshëm
nga të brendshmet e saj drejt ujit të
kthjellët të ujësjellësit të qytetit.
Rënkon, teksa po vjell. Mjekrën e
ka të ngritur lart. Kjo nuk mësohet
në fakultet, mendoi. Copëzat e fun-
dit të mishit të pulës i kalojnë mbi
dhëmbë. Fije pështyme janë shtrirë
deri te tualeti prej qeramike. E cop-
ton dhe e shkund me gishtin
tregues. Dëgjohet gurgullima e
shqetësuar e zorrëve. Ajo lëshon
ujin që merr me vete të gjitha pro-
vat e mëngjesit të sotëm. Lahet me
pecetë letre, fshin fytyrën dhe shpër-
lan gojën. Sytë i ka të përlotur dhe
të skuqur për shkak të mundimit.
Zgërdhihet duke shtyrë nofullën
përpara. Shtrëngon me gishtin
tregues lëkurën rreth syve, duke
fshirë përkohësisht rrudhat e para
që iu paraqitën. Nxjerr nga çanta
çamçakëzë me aromë mente, rreg-
ullon flokët shpejt e shpejt dhe i jep
shkurtimisht një buzëqeshje
pamjes së saj në pasqyrë. Merr
frymë thellë dhe del jashtë.

Me stomakun e zbrazët dhe me
ndjenjat e mprehura kalon pranë
klientit të parë, që pret me durim të
fillojë dita e saj e punës.

Përktheu nga serbishtjaPërktheu nga serbishtjaPërktheu nga serbishtjaPërktheu nga serbishtjaPërktheu nga serbishtja
Merima KrijeziMerima KrijeziMerima KrijeziMerima KrijeziMerima Krijezi

pak prej simites. Gjysma e sanduiçit
zhduket me kafshatën e parë. Kaf-
shimi prej grabitqari nuk i përsh-
tatet fytyrës së saj të butë. Gojën e
ka të mbushur dhe mezi merr frymë
me hundë. Fajtori për të gjitha ësh-
të shmangia e murit ndarës të hun-
dës. Po ta kishte vështruar dikush
nga profili, do të mendonte se po
mbytet. Së shpejti e gjitha përfundon.
Mbi tabaka mbeten vetëm mbësh-
tjellësja prej letre dhe peceta e rrud-
hosur.

Sheh orën. Kupton se ka kohë për
edhe një espresso të gjatë dhe për një
ëmbëlsirë. Pastiçeria e saj më e prefer-
uar quhet Vuajtjet e ëmbla. Qëndron
para vitrinës së ftohtë. Është në
mëdyshje, mes ëmbëlsirave Sacher
dhe Sheherzada; bën porosinë. Një
zë i pazakonshëm ia tërheq vëmend-
jen. Kthehet dhe vëren një harabel
në ajër. Zogu i burgosur përpiqet ta
gjejë, por pa sukses, vrimën me të
cilën ka arritur këtu. Ka hyrë në një
botë ku nuk i takon dhe prej së cilës
me dëshiron të ikë gjithë panik. I
sjellin kafenë dhe dy copa në formë
trekëndëshi mbi pjatë. Paguan llog-
arinë dhe shkon te tryeza me taba-
kanë e re në duar. Nuk mendon më
për zogun.

Thyen me me pirunin plastik ko-
ren e sipërme dhe analizon kalimthi
tabela me reklama të varura mbi
konstruktin prej metali të çatisë.
Vëren me kënaqësi se gati të gjitha
dyqanet e qendrës tregtare gjigante

i drejtojnë klientët e tyre te dega ban-
kare ku punon ajo. Kreditë e shpej-
ta cash konsumatore janë shumë të
popullarizuara te njerëzit pak të qën-
drueshëm në blerje.

Shefat e dyqaneve gjithashtu janë
konsumatorët e shërbimeve për kre-
di, por me kushte të ndryshme, më
të volitshme. Kontratat e tyre ajo i
mban në një dosje të posaçme. Është
e çuditshme që klientëve as nuk i
shkon nëpër mend se çfarë lloj për-
fundimesh mund të dalin nga shi-
frat në ato letra. Kur fjala vjen te
puna e saj, çdo gjë është lidhur me
shifrat. Pi një gllënjkë kafe dhe e ujit
kafshatën krem nga pjata e bardhë.
I kontrollon mesazhet në celular,

URIA

dhe, shkoj i mërzitur në banjë për
të marrë leckë me të cilën do ta
fshij birrën që u derdh. Teksa pas-
troj dyshemenë, mendoj se si flu-
turon koha. Shpejtësia e të kalu-
arit të saj më vë në siklet. Muaji
mars kaloi sa hap e mbyll sytë.

Qëndroj mu afër murit në të ci-
lin varet kalendari me fotografi.
E shqyej posterin e marsit dhe
para syve më del një bukuroshe
që do të më presë gjatë tërë muajit
prill. Quhet Mia; sa emër i bukur.
Do të më nevojiten së paku tri ditë
të mësohem me të. Është biondinë.
Gjinjtë i ka dyfish më të mëdhenj
se Luna. Po i lan dikujt makinën e
kuqe sportive. Gjithçka rreth saj
është me shkumë. Mbi fytyrën e saj
dallohen lumturia dhe emocionet.
Cicat i ka të shtrira mbi xhamin e
përparmë të makinës të lagur. Janë
të shtypura mbi peshën e saj.
Duken si palaçinka. Fotografi me
siguri i shkrepi fotot nga ulësja e
shoferit. Sa do të doja të merresha
me punën e tij. Kjo është punë që
paguhet mirë, gjithashtu besoj se
nuk të lodh fare.

Luna

NGA Miroslav Çurçiç

Shkrimtari Miroslav Çurçiç

Shkrimtari Miroslav Çurçiç

Foto nga Miroslav Çurçiç

Foto nga Miroslav Çurçiç
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Për një gabim teknik e kemi ndërprerë artikullin gati në fund. Për ta bërë më të kuptueshëm, po e botojmë të gjithë
sythin e fundit, duke i kërkuar ndjesë autorit. Shpresoj ta zhvilloj këtë projekt në bashkëpunim edhe me kolegë të intere-
suar nga Harvardi, që mund të bashkohen me bashkëpunëtorët e tjerë nga Evropa, antropologë, sociologë, gjeografë,
politistë, specialistë të shkencave të komunikimit, informaticienë dhe matematikanë nga Franca, Belgjika, Italia, Aus-
tria, Polonia dhe Bullgaria. Një dizajn infrastrukturor i rëndësishëm është i nevojshëm për modelimin e protokolleve
kompjuterike bazuar në ekstrapolimet bayesiane, formalizmin DEVS dhe përpilimin e referencave numerike sistemike
të praktikave ligjërimore identitare- shprehet ai.

PROF. ALBERT DOJA*
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Kërkesa e një kushti opera
tiv që në studimin e miteve
shprehet si një kusht kufi
zues në kuptim matema-

tikor mund të jetë me interes të
veçantë për studimin e transformi-
meve identitare, në analizën kraha-
suese të transformimeve që rezul-
tojnë nga dinamika ndërkulturore,
veçanërisht në proceset e ndërtimit
identitar dhe të politikës identitare.
Kjo më sjell në rastin e fundit,
domethënë propozimin kërkimor
mbi morfodinamikën e transformi-
meve identitare europiane që kam
ndërmend të zhvilloj gjatë qëndrim-
it tim në Harvard si studiues
vizitues dhe që synon të fuqizojë
konstruktivizmin neo-struktural
duke kthyer vëmendjen drejt im-
plikimeve thellësisht politike.

Marrëdhëniet shoqërore janë
shpesh të çuditshme dhe
kundërthënëse. Veçanërisht në
fushën e identitetit, praktikat
ligjërimore nuk kanë gjithmonë
veçori të përcaktuara ontologjike.
Shpesh ato duket sikur janë të
ngatërruara në kombinime të çudit-
shme gjendjesh në dukje të papër-
puthshme të karakteristikave të
tyre shoqërore, që mund të jenë et-
nike-fetare dhe kombëtare-populiste
apo qytetare dhe normative. Në këtë
kuptim, ontologjitë e identitetit
mund të krahasohen me gjendjen
në dukje misterioze të grimcave që
në mekanikën kuantike quhet mbiv-
endosje. Grupe fizikanësh nga Mas-
sachusetts Institute of Technology
dhe disa universitete franceze po
kryejnë prova në kushte reale për
të parë nëse grimcat kuantike ekz-
istojnë vërtet në gjendje të mbiven-
dosjes. Më duket se një lidhje e kra-
hasueshme kuantike për t’u pro-
vuar mund të ekzistojë edhe në fush-
ën identitare midis ideve, vlerave
dhe motiveve në dukje të kundërta
dhe të papërputhshme. Supozimi
kryesor është se transformimet
identitare preken nga ideologji kul-
turore në dukje të kundërta, por që
janë në marrëdhënie të ndërsjellë
ndaj njëra-tjetrës duke vepruar si
instrumente politike të pushtetit
dhe hegjemonisë.

Në nivel empirik, supozoj se in-
tegrimi europian nuk është kurrë i
plotë dhe marrëdhënie të paqën-
drueshme ekzistojnë mes ideve
qytetare dhe motiveve shoqërore.
Ndërsa proceset logjike dhe tensio-
net politike duhet të hulumtohen në
lidhje me ndryshimet identitare në
nivelet shoqërore, etnike, fetare,
rajonale, kombëtare dhe mbiko-
mbëtare. Por në shumë situata, prak-
tikat ligjërimore nuk janë domos-
doshmërisht të pozicionuara mbi
një domethënie të veçantë identi-
tare, pasi vëzhguesi në studimet
shoqërore, si dhe në mekanikën
kuantike, ndikon mbi atë që vëzh-

gohet. Kjo bëhet e qartë vetëm kur
kërkojmë domethënien e tyre. Iden-
titetet e papajtueshme mund të jenë
thellësisht të lidhura, pasi veçoritë
e tyre përputhen në kundërshtim
me njëra-tjetrën vetëm kur ato vëre-
hen dhe përcaktohen si të tilla.

Këtu është e rëndësishme që dal-
limi midis termave indeksale dhe
vlerave funksionale të fushës iden-
titare të konceptohet në mënyrë
topologjike si relacionale dhe jo
substanciale. Kjo do të thotë se pozi-
cionet relative të indekseve, llojeve,
agjentëve, njësive dhe ontologjive
identitare përcaktohen nga një

rrezik të dukshëm të aktivizmit
ligjërimor të politikës instrumen-
tale dhe agjencisë ideologjike që
qëndrojnë të fshehura por që mund
të nxisin etnicizimin e vlerave eu-
ropiane dhe rezultate të pamend-
uara të politikave publike. Modeli
neo-struktural i fushës identitare
pritet të kapë këtë proces, duke u
bazuar në rregullat evolutive të
transformimeve kanonike të për-
caktuara nga Lévi-Strauss dhe në
konceptin e fushës politike të hua-
zuar nga Pierre Bourdieu. Në teor-
inë e fushës së Bourdieu, mar-
rëdhëniet e pushtetit rikuadrohen

që mund të shpjegojë politikën iden-
titare si një sistem identitetesh varë-
sisht nga historia e transformi-
meve të tyre. Riformulime të mëte-
jshme logjiko-matematikore të
metodologjisë së Lévi-Strauss
mund të ofrojnë formalizimin logjik
të rregullsive transformuese në sit-
uata konkrete të fushës identitare,
që mund të lejojnë rrokjen e një “me-
kanizmi gjenerues” të identiteteve
bazuar në transformimet e tyre.
Kjo do të thotë, për shembull, se
sekuenca e dyfishtë e bujarisë ndaj
vendësve dhe keqbërjes ndaj të hua-
jve plotësohet nga një tjetër
sekuencë e dyfishtë e keqbërjes së
vendësve sikur u bëhet një lloj bu-
jarie të huajve që tashmë janë in-
joruar apo nuk ekzistojnë dhe që
nuk mund të jetë veçse një bujari e
përmbysur me kokë poshtë ose anti-
bujari [F(b)V : F(k)H :: F(k)V :[F(b)V : F(k)H :: F(k)V :[F(b)V : F(k)H :: F(k)V :[F(b)V : F(k)H :: F(k)V :[F(b)V : F(k)H :: F(k)V :
F(H)bF(H)bF(H)bF(H)bF(H)b11111]]]]]. Kjo mund të duket e çudit-
shme, por ndodh më shpesh nga sa
duket, veçanërisht në lidhje me poli-
tikat publike të shtrembëruara nga
argumentet populiste.

vendas(bujari) : huaj(keqbërje) ::
vendas(keqbërje) : bujari11111

(huaj)
Kartografimi i ndërveprimit të

termave dhe funksioneve identitare
mbi marrëdhëniet permutacionale
midis indekseve, funksioneve,
llojeve, agjentëve, njësive, on-
tologjive dhe ideologjive identitare
synon të pasqyrojë pozicionet e tyre
në fushën identitare, ndërsa rifor-
mulimi i marrëdhënieve të tyre to-
pologjike në mënyrë kanonike du-
het të tregojë se si transformimet
identitare mund të rroken në
mënyrë që të zbulohet agjencia in-
strumentale prapa politikës identi-
tare. Kështu për shembull, simuli-
met kompjuterike të funksionit
normativ [F(n)] të identitetit
qytetar (Q) do të ballafaqohen me
funksionin shoqëror, etnik e fetar
apo nacionalist, populist e funda-
mentalist [F(e)] të identiteteve kul-
turore (K). Idealisht, ky ballafaqim
supozohet se sjell transformimin e
identitetit kulturor në një identitet
me funksion normativ [F(n)K].
Megjithatë, formulimi kanonik i
kësaj marrëdhenie [F(n)Q : F(e)KF(n)Q : F(e)KF(n)Q : F(e)KF(n)Q : F(e)KF(n)Q : F(e)K
:: F(n)K : F(Q)e:: F(n)K : F(Q)e:: F(n)K : F(Q)e:: F(n)K : F(Q)e:: F(n)K : F(Q)e11111] tregon gjithash-
tu nëse funksioni normativ i ident-
itetit qytetar [F(Ci)] mund të jetë
transformuar në agjenci ambiv-
alente, ndërkohë që fraksionet poli-
tike apo grupet shoqërore mund të
karakterizohen nga një identitet
europian i fshehur e i pamenduar
(e1), por që qëndron si një lloj “et-
niciteti” i Europës së përmbysur me
kokë poshtë ose anti-Europës.

qytetari(normative) : kulturë(etnike) ::
kulturë(normative) : etnike11111

(qytetari)
Le të kujtojmë se në studimin

struktural të miteve nevojitet një
kusht operativ shtesë në formën e
një kushti kufizues në kuptim si
empirik edhe matematikor. Në fush-
ën identitare, kjo kërkesë validimi
duhet të na çojë në kërkimin e agjen-
cive të fshehta instrumentale të poli-
tikës dhe ideologjisë identitare që
mund të shtrëngojnë transformim-

in identitar në njërin apo tjetrin
drejtim. Tek e fundit, referencat nar-
rative të termave indeksale dhe vler-
ave funksionale në kategoritë e kod-
uara të praktikave ligjërimore iden-
titare dhe modelimi i vlerësimit të
nënkuptimeve të tyre duhet të jap-
in indikacione të sakta për realite-
tet e fshehura që karakterizojnë sit-
uata empirike të etnicizimit të mar-
rëdhënieve socio-kulturore ose të
europianizimit të vlerave shoqërore,
etnike-fetare apo rajonale-ko-
mbëtare. Qëllimi është të përftohet
një model kompjuterik për të kon-
ceptuar dhe hartuar në mënyrë re-
kursive përcaktuesit e solidaritetit
qytetar dhe qëndrimeve ndërkultur-
ore, që të mundësojë zhvillimin e një
instrumenti politikbërës për të vlerë-
suar mënyrat se si vlerat themelore
dhe transformimet identitare evolu-
ojnë si kushte kufizuese të integrim-
it europian, kohezionit social dhe
dinamikës ndërkulturore.

Në nivel metodologjik, kjo mbe-
tet ende pjesa më e pazhvilluar këtij
projekti kërkimor pavarësisht bash-
këpunimit të ngushtë me kolegët
nga Qendra e inxhinierisë informa-
tike të mjedisit, shoqërisë dhe ident-
itetit në Universitetin e Korsikës.
Shpresoj ta zhvilloj këtë projekt në
bashkëpunim edhe me kolegë të in-
teresuar nga Harvardi që mund të
bashkohen me bashkëpunëtorët e
tjerë nga Europa, antropologë, so-
ciologë, gjeografë, politistë, special-
istë të shkencave të komunikimit,
informaticienë dhe matematikanë
nga Franca, Belgjika, Italia, Aus-
tria, Polonia dhe Bullgaria. Një diza-
jn infrastrukturor i rëndësishëm
është i nevojshëm për modelimin e
protokolleve kompjuterike bazuar
në ekstrapolimet bayesiane, formal-
izmin DEVS dhe përpilimin e refer-
encave numerike sistemike të prak-
tikave ligjërimore identitare.

Shkëmbimi i vendeve dhe roleve
diferenciale midis termave indek-
sale dhe vlerave funksionale në fush-
ën identitare është një logjikë diko-
tomizimi permutacional që ndërto-
het në seri metaforike dhe meton-
imike. Seri të hapura çiftesh antite-
tike të indekseve, llojeve, agjentëve,
njësive dhe ontologjive identitare,
si dhe permutacioni i vlerave të tyre
indeksale dhe funksionale, janë në
dispozicion të çdo agjenti në të
gjithë fushën identitare për t’u fik-
suar në mënyrë të dukshme mbi llo-
jet identitare të njësive të ndryshme
referuese, qofshin individë, grupe
shoqërore, shtete kombëtare, insti-
tucione, organizata. Praktikisht,
roli i aspekteve metaforike dhe diko-
tomike të praktikave ligjërimore, si
dhe marrëdhënieve funksionale që
ato sugjerojnë për kategorizimin
identitar, do të hulumtohet në lidhje
me zhvendosjet funksionale në varë-
si të faktit nëse të njëjtat metafora
përdoren si terma indeksale të shpre-
hjes identitare apo si funksione instru-
mentale të politikës identitare.

(Fund)(Fund)(Fund)(Fund)(Fund)
**Anëtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
Profesor titullar, Universiteti i Lillës, France.
Profesor vizitues, Universiteti Harvard.
Fjalë e dhënë në Universitetin Harvard, 20 shtator

2017.
Përktheu nga anglishtja Enika Abazi.
Marrë nga “Social Morphodynamics: Mapping

Identity Transformations, Cultural Encounters, and
the Evolution of  Core Values.” Social Epistemology
Revieë and Reply Collective, vol. 7, no. 1 (2018), pp. 14-
25. https://ëp.me/p1Bfg0-3Sz.

POLITIKA IDENTITARE

grup i strukturuar i mar-
rëdhënieve të pushtetit dhe ident-
iteteve të grupit që arrijnë trans-
formimet e tyre përmes politikës
identitare. Në të vërtetë, cilado nga
veçoritë e veta, çdo identitet është i
zbatueshëm vetëm në lidhje me një
tjetër identitet dhe mund të reali-
zohet vetëm në kufirin e njërit në
kontakt, në konfrontim, apo në
kontrast me tjetrin. Në këtë kup-
tim, idetë qytetare dhe motivimet
etnike duket se ekzistojnë në një
gjendje mbivendosjeje kuantike
dhe kanë kuptime të shumëfishta
konfliktuale në të njëjtën kohë.
Nëse janë të ngatërruara në këtë
mënyrë, ashtu si ndodh me grim-
cat në mekanikën kuantike, mund
të parashikojmë që kur zbulohet
pozita kulturore e motiveve etni-
ke, identitetet qytetare dhe etnike
bien në pozicione saktësisht të
kundërta të ideologjive instrumen-
tale. Këtu supozoj që fusha identi-
tare është përsëri e krahasueshme
me parimin e papërcaktueshmërisë
së Heisenberg në mekanikën kuan-
tike, duke pasur parasysh se sa më
saktësisht të përcaktohet pozicio-
ni kulturor i vlerave dhe qëllimeve
identitare, aq më pak mund të nji-
het momentumi identitar i rezul-
tatit të masave që duhen marrë në
rrafsh politik. Në fakt, dualiteti
grimca/valë në fizikën kuantike
mund të mendohet si të ishte një
ndërveprim i shumëfishtë në fush-
ën identitare midis ideve qytetare
dhe motiveve etnike.

Në nivel konceptual, supozoj se
kjo papërcaktueshmëri zbulon një

si linja forcash në një fushë elek-
tromagnetike, ndërsa hapësira sho-
qërore rikonceptihet si një shumël-
lojshmëri fushash relativisht auto-
nome. Në fushën identitare europi-
ane, dinamika e bashkëveprimeve
tregon se praktikat ligjërimore
mbështesin ose mohojnë modalitete
të përkatësisë që përputhen me
logjikën publike dhe përdoren instru-
mentalisht për të ndikuar formimin
dhe transformimin identitar.

Ndonëse tensionet e mundshme
politike në riprodhimin e fushës
identitare pengojnë ose inkurajojnë
kapërcimin e kufirit, mund të men-
dohet se çdo kapërcim gjeneron një
efekt histereze, që është matematik-
isht i llogaritshëm në fushat elek-
tromagnetike dhe fusha të tjera dhe
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Vëllimi poetik “Edhe zogjtë i mashtrojmë” i Bislim Ahmetaj vjen me penën e një studiuese shqiptare të Maqedonisë. Në
këtë vëllim, Ahmetaj, sikur në çdo hap vëzhgon dhe mbledh vëmendshëm ato grimca ndjesish që e arnojnë forcën e jetës
për një të nesërme të domosdoshme, por gjithsesi ndryshe. Vargu i tij nuk është kaq i thjeshtë, as për kah kthjelltësia e
mendimit, as për kah vlerat gjuhësore.

DR. ZEJNEPE ALILI REXHEPI*

Dimensioni tematik i
vargjeve të Bislim Ah
metajt, me shtjellimin
midis një koncepti filoz-

ofik mendimesh dhe origjinalitetit
të përkapjeve jetësore e përbëjnë
tërë vëllimin poetik “Edhe zogjtë i
mashtrojmë”. Trajektorja e përsh-
krimit të tyre është si një nismë pa
mbarim dhe një fund pa fillim, mi-
dis së cilës mbizotëron revolta.
Mesazhi jetësor brenda këtij trazi-
mi mbetet sërish i qëndrueshëm në
kohë.

Ahmetaj shkruan me masë, edhe
kur shpesh ndodhet para dilemash
jetësore, dhe një simbioze shpre-
sash, ndonëse kaherë atë e
mbërthen dëshira për rebelim e
nxitur nga revolta dhe ironia. Me
këtë, poeti e bashkëdyzon ndjenjën
vetjake me preokupimin ndaj kaos-
it shoqëror, duke e shtyrë filozofinë
deri te mosbesimi, me synimin për
të gjetur të vërtetën, si përpjekje
për t’I sfiduar situatat. Ritmin e
jetës e transmeton me të gjitha ulje-
ngritjet e individit që bredh në
kërkim të jetës më të mirë, në rig-
jetjen e shpresës së humbur, për të
arritur ndryshimin e pritshëm
gjithëshoqëror. Kontrastet e thek-
suara shoqërore, vëzhguar në
prizmin e realitetit social,
ekonomik, politik... e shtyjnë poet-
in që të gërmojë midis copash të
fashitura të vendit të tij, për ta pik-
turuar të vërtetën me të gjitha ngjy-
rimet emocionale që ia ka imponu-
ar koha.

Vëllimi “Edhe zogjtë i mash-
trojmë” në realitet, të duket si
rrugëtim drejt furtunash, ku indi-
vidi i pabindur me fatin “e imponu-
ar” lundron i pasigurt në lumin e
dhembjes, padrejtësive, papunësisë
e mjerimit social, mirëpo asnjëherë
nuk duhet humbur kuptimin e
jetës. Ndonëse tejet kritik, poeti
shkruan me gjuhë zemre, sepse
horizont frymëzimi e ka Atdheun -
si kult i tokës dhe brenda tij e por-
tretizon shqiptarin e kohës,
megjithëse nganjëherë jeta e vetë
shqiptarit ka vlerën e hiçit, duke
përshkuar rrathë golgote.

Vëllimi nis me poezinë “Fëm-
ijëve jetimë”, në të cilën “njeriu”
ndeshet sy më sy me jetën, edhe pse
jeta nuk e ka për këdo vlerën e za-
konshme, për të cilën gjakon indi-
vidi, i mbetur vetëm përballë sfida-
ve. Rrjedha e jetës metaforizohet
me ca dozë optimizmi, ani pse për
të, janë kohë të vështira “...Në
mëngjes herët/ Dal rrugëve të qy-
tetit/ E mbledh dromca
buzëqeshjesh.../ ...Të mbetura pa u
“pastruar” nga fshesarët e përgju-
mur”. Kjo ndjesi pasqyrohet me
faktin e hënës dritëpakët që i bie në
qafë errësirës.

Shumica e poezive të Ahmetajt
janë përshkrim situatash e përsi-
atjesh të realitetit, janë përplasje e
guximshme me ato dukuri të dëm-
shme që duhen tejflakur sa më larg.
Fundja, poezitë janë linja jete nëpër
të cilat domosdoshmërisht kalon

individi dhe kolektiviteti, edhe kur
pas vetes lënë silueta ëndrrash të
përgjakura. Ironia e fatit s’ka të
sosur edhe atëherë kur njerëzit
“...Janë thjesht gjysma të prera fo-
tosh/ Që shërbejnë edhe si pasapor-
ta edhe si bileta/ Fati i tyre shndër-
rohet në tituj gazetash/ Copa
letrash që bredhin trotuareve të pis-
ta...” (“Kalorësit e zinj të vdekjes”).

Është mbresëlënëse poezia “Për
udhëheqësit tanë”, e cila të nxit pam-
je të skicuara nga jeta shqiptare, një
aktualitet i hidhur që tipizon ambi-
ente autoktone... Përshkruhen por-
trete udhëheqësish, si në një pikturë
plot efekte ngjyrash të përziera pa
kurrfarë harmonie, sikurse kur të
kaplon ndonjë “trishtim kozmik”
dhe pa ndonjë shpresë për më tej,
deklaron: “Më ka humbë busulla”.
Aftësia perceptuese e poetit që kaq

hollësisht ta përditësojë jetën, bën
të mundur që asnjë grimcë përjeti-
mi të mos fshihet gjatë nga kujtesa.
Edhe banalizimi i përditshmërisë
me “shije” festash të (pa)zakonshme
përshkruhet si “ode” për gruan sh-
qiptare. Dhe kjo nuk ka si të tipizo-
het më qartazi në “Ditë gruaje në
Tiranë”, një poezi që reflekton
“shpresa” të varura nga efekte
ngjyrash, shumësia e të cilave të
ngjall neveri deri në absurditet.

Në këtë vëllim, Ahmetaj, sikur
në çdo hap vëzhgon dhe mbledh vë-
mendshëm ato grimca ndjesish që e
arnojnë forcën e jetës për një të
nesërme të domosdoshme, por gjith-
sesi ndryshe. Vargu i tij nuk është
kaq i thjeshtë, as për kah kthjelltë-
sia e mendimit, as për kah vlerat
gjuhësore. Përgjithësisht, janë poezi
që kërkojnë lexim të vëmendshëm,

për një zbërthim dhe interpretim
të duhur. S’do mend se pakufish-
mëria e gjuhës që e elaboron men-
dimin e kthjellët, e i rrah fort fenom-
enet politiko - sociale, nuk e prish
bashkëjetesën e kësaj gjuhe, herë
të ashpër e thumbuese, herë të ëm-
bël e të këndshme, pothuajse lyer
në lyer këngën e zogut, sikurse në
poezitë: “Arratia e këngës së
zogjve”, “Tinguj harrese”, “Kanga
e mbrame e plakut”., “Bbilbili, lyp-
sari dhe qyteti i ngratë”...

“Edhe zogjtë i mashtrojmë” ësh-
të pasqyrim në vargje i atyre
tablove jetësore, me të cilat
ngeshëm shihemi sy më sy. Janë ata
histori të dëgjuara nëpër shekuj, që
po i gërryem pakës, do shpërthejnë
ama gjaku, si dëshmi dhembjesh të
pa stisura. Janë e sotmja rënduese
që na lodh deri në ngulfatje dhe fat-
keqësisht mund të bartet në të
nesërmen e pafajshme. Dhe ne, nuk
mund të bëjmë asgjë, me bindjen se
“të vegjlit” janë të destinuar për
“durim” ose “humbje”. Janë po ajo
e nesërmja, ku shpresat metaforik-
isht, janë ndrydhjet emocionale
nëpër kohë. Për këtë të fundit du-
het një mal durim, që bashkë me
lexuesin të ecet shtigjeve të gjata
sa pafundësia e jetës!

* Profesore e Letërsisë së Profesore e Letërsisë së Profesore e Letërsisë së Profesore e Letërsisë së Profesore e Letërsisë së
Krahasuar  në Universitetin Sh-Krahasuar  në Universitetin Sh-Krahasuar  në Universitetin Sh-Krahasuar  në Universitetin Sh-Krahasuar  në Universitetin Sh-
tetëror të Tetovëstetëror të Tetovëstetëror të Tetovëstetëror të Tetovëstetëror të Tetovës
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E megjithatë, njerëzit votojnë ata që bëjnë më shumë zhurmë dhe realisht ata që dukshëm
nuk punojnë për tagrin e tyre, por shesin vlerën e një pune boshe. Shqipëria është në një
qerthull, që shumëkush e kupton, por pakkush mund ta ndryshojë, sepse sërish vota shkon
tek njerëzit e gabuar...

Edhe në kulturë/E megjithatë, njerëzit
votojnë ata që i mashtrojnë më shumë

NGA BEN ANDONI

Komuniteti artistik i ven
dit kishte shumë
shpresë se mbyllja e

mandatit të qeverisë Berisha do
të sillte ndryshimin e pritur.
Para pesë vitesh, qeverisja e
lodhshme dhe shumë populiste
e tij i kishte bërë qytetarët sh-
qiptarë të mendonin se kushdo
që do të vinte më pas, sido që të
ishte, do të punonte më mirë.
Në këtë terren erdhën Social-
istët dhe për hir të së vërtetës u
munduan ta fusin disi në hulli
mes të tjerave edhe kulturën
shqiptare, një strukturë të mad-
he dhe shumë konglomerate, që
i mungojnë pa fund fondet.
Ndryshe nga paraardhësit e
tyre të PD-së, deri më tani zyr-
tarët e PS-së janë treguar
shumë më besnikë me emrat që
kanë zgjedhur por edhe
përgjegjësinë. Dhe, në lëmin
tonë, Ministria e Kulturës nuk
ka bërë zgjidhje tjetër veç një
ministre, që po bën mandatin e
dytë, një nga më të gjatët në
krye të këtij dikasteri në vitet e
demokracisë.

Nëse kujtojmë se premtimet
ishin aq shumë të mëdha, reali-
zimet nuk duken aq të mëdha
në këtë dikaster dhe pothuaj në
të gjithë të tjerët. Përveç disi
maturimit të institucionit dhe

punëve më shumë me karakter
populist. Duke u nisur nga ngjar-
ja e fundit me teatrin: Nuk pritej
kurrsesi të ndërtoheshin kullat në
zonën historike, për të cilin ky in-
stitucion duhet të bënte avokati të
fortë. Ashtu si nuk i falet munge-
sa e transparencës, fakt që gjith-
sesi bie përveç saj edhe mbi një
Ekzekutiv, që pothuaj ka vetëm një
emër. Kryeministri i vendit Edi
Rama është aq i sigurt në hapat
dhe masat që merr saqë ka harru-
ar se transparenca është një nga
elementët kryesorë të demokra-
cisë. Në një akt të pashembullt,
njerëzit e tij, jo vetëm e nxorën në
pozicion të keq ministren, që u
prononcua se nuk kishte projekte
për teatrin, porse po tregon se

gjithçka nis dhe varet vetëm e
vetëm prej tij.

Po janë kaq të paditur artistët?
A është kaq i panevojshëm mendi-
mi i qytetarëve të Tiranës dhe i
gjithë Republikës për kulturën që
duan, p.sh për një godinë teatri?
Janë vallë kaq të keqinformuar
edhe vetë drejtuesit e kulturës, të
cilat kanë ardhur falë mandateve
të tyre. Ne, shqiptarët, ja shkak-
tojmë vetë të keqen vetes sonë. Kjo
që nga alternativat që bëjmë, por
edhe mungesën e kulturës për ta
kërkuar transparencën e duhur.

Për fat të keq, njerëzit duken
kaq shumë e thellësisht të polari-
zuar në mendimet dhe gjykimet,
saqë çdo projekt paragjykohet.
Dhe, me të drejtë, kur mungon

transparenca edhe anatemohet
keqazi. Shqipëria në çdo hap tre-
gon diferencat kulturore, por
edhe mënyrën sesi manifestohen
këto ndryshime në fasha sho-
qërore. E nëse votojmë për njerëz
që duhet të na përfaqësojnë, pse
vallë çdo grup politik na përcjell
në qerthuj më të rrezikshëm. Për
këtë s’ka aq përgjigje.

 Në botë gjykohet se një arsim
civil dhe më cilësor mund të ndih-
monte që të prisheshin këto bar-
riera, që krijojnë ndryshimet kul-
turore, porse realiteti shqiptar po
na përshfaq sesi shkolla po e ndih
këtë kaos. Dhe, sa më të mëdha që
po bëhen diferencat kulturore, aq
më keq po shkojnë të gjitha senset
e duhura të zhvillimit përfshirë
edhe kulturën.

Ndaj u prish pa asnjë llogari
pjesa e qytetit antik zejtar në Dur-
rës, ndër gjetjet më të jashtëza-
konshme arkeologjike të 50-viteve
të fundit, u mbulua kështjella
mesjetare në Elbasan dhe kështu
me radhë dhe kërcënohen lloj-lloj
objektesh ngado.

E megjithatë njerëzit votojnë
ata që bëjnë më shumë zhurmë
dhe realisht ata që dukshëm nuk
punojnë por shesin vlerën e një
pune boshe. Shqipëria është në një
qerthull, që shumëkush e kupton,
por pakkush mund ta ndryshojë,
sepse sërish vota shkon dhe do të
delegohet tek njerëzit e gabuar.

Filozofia e revoltës
në vargjet e një poeti
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Para pak muajsh u vu në
qarkullim në Tiranë nga
Shtëpia Botuese
“Tirana&Times” libri me

titull “Kalendar Historik: Ç’farë
ka ndodhur më....?” i studiuesit
dhe gazetarit të njohur shqiptar
me banim dhe punë në Amerikë,
Astrit Lulushi. Ky përbën pady-
shim një botim krejt të veçantë për
Botën Shqiptare të letrave, por
edhe si një boshësiplotësues për
historinë dhe kulturën shqiptare.

  Kalendarët janë disa llojesh,
shkencor, kulturor, politikë, fetar,
ushtarak etj, por të gjithë kanë si
bazë renditjen e termave sipas
rrjedhës kohore, ditë, muaj, vit. Në
historinë dhe kulturën shqiptare,
i pari ndoshta është “Kalendar
Kombiar (Kombëtar-shën.im)” i
botuar në Sofje (Bullgari) nga Sho-
qëria “Dëshira” në vitin 1897. Ky
kalendar ishte një botim i përvit-
shëm me karakter enciklopedik,
kulturor, politik e letrar, po bren-
da tij të gjitha temat trajtoheshin
me frymë të theksuar atdhetare.
Ai është botuar me disa ndërpre-
rje dhe numri i fundit i tij i takon
vitit 1928, kur botues ishte Lumo
Skëndo (Mit’hat Frashëri). Si-
doqoftë, kalendari duke ngërthy-
er fusha  të ndryshme, u kthye në
një ndihmës të vyer për njerëzit e
kulturës, politikës, shkencës dhe
jetës shoqërore shqiptare në
gjysmën e parë të shekullit të kalu-
ar.

   Pas “Kalendar Kombiar” në
vend ka qarkulluar “Kalendari i
Maleve”, kulturor, shkencor etj, i
shtypur në Bruksel (Belgjikë)
numri i vetëm më 1900. Mandej,
“Kalendari Shoknisë “Dija”, 1906-
1910, botim i përvitshëm e shtypur
në Vjenë. Ndërsa, një tjetër , “Kal-
endari Enciklopedik”, nisi bot-
imin më 1933 në Tiranë, dhe kish-
te karakter enciklopedik, krye-
sisht ekonomi, arsim dhe shënde-
tësi.

   Pas L2B, Kalendari i parë në
vend, u botua më 1945 nga Vasil
Xhaçka, që e kishte nisur qysh në
vitin 1933. Në vitin 1950, në Tiranë
botohet nga “Dega e Historisë Ush-
tarake” e Ministrisë së Mbrojtjes
Popullore përmbledhja kro-
nologjike me titull “Kalendar Ush-
tarak”. Drejtimi i këtij libri ishte
politik dhe ushtarak, por përherë
nën prizmin e ideologjisë së dik-
taturës së proletariatit. Brenda tij
kishte fakte të shtrembëruara,
mohime vlerash,  teprime mbur-
rjesh e lëvdatash për politikanët e
kohës, duke i munguar kështu
sensi shkencor i domosdoshëm
për punime të tilla. “Kalendari i
botës shqiptare” me rreth 540 faqe,
i autorit Thimi Çollaku u botua
më 2010. Në fund ky kishte edhe
Treguesi i emrave, që lehtësonte
përdorimin.

   Kështu, fusha e Kalendarëve
në Shqipëri nuk ishte fare tokë e
djerrë. Vet titulli “Kalendar His-

torik”, si i pari me këtë emërtim,
dallohet nga parardhësit, prej
vijës së mirëfilltë shkencore, e cila
e përshkon atë tej e mbanë. Më
ndryshe, “Kalendar Historik”,
nëse do të botohej jo me rendin
kohor, por me renditjen sipas alfa-
betit të emrave të vendeve,
njerëzve, ngjarjeve etj, jo vetëm se
mund të quhej fare mirë e saktë
Enciklopedi Historike, por do të
ishte fund e krye një e tillë. Jo se
nuk përbën në të vërtetë një En-
ciklopedi libri 1200 faqesh dhe i
shtypur me cilësi të lartë, por siç
u cek më sipër, renditja e zerave në
të nuk është alfabetike, por kro-
nologjike, sepse brendia e tij, të
drejton natyrshëm te  ky emër i
madh..

  Për cilën kategori njerëzish
është më i nevojshëm “Kalendari
Historik” i Lulushit ? Pa hezitim e
vonesë, përgjigja më e saktë do ish-
te, për të gjitha nivelet e moshave,
arsimit, kulturës, profesionit etj.
Kjo mbështetet edhe një thënie të
popullit, se çdo njeri nuk ngopet
me dituri, pasuri dhe lavdi. Gjith-
sesi, në rradhë të parë, ky Kalen-
dar është i nevojshëm për studi-
uesit shqiptarë të fushave të ndry-
shme të shkencës dhe artit, të cilat
për natyrën e veçantë të tyre kanë
fije të domosdoshme lidhëse me
historinë. Kështu, ata mund ta
shfrytëzojnë atë si burim i ri dhe i
besueshëm për disa çështje të
ndryshme të së kaluarës, të cilat
ende hanë diskutime.

    I dobishëm ky botim mendoj
se është edhe për nxënësit dhe stu-
dentët e shkollave dhe univer-
siteteve, por mjaft i vlefshëm mbe-

tet edhe për njerëz të tjerë, të cilët,
në përgjithësi, kanë pasur dhe
kanë edhe sot marrëdhënie të
ngrohta me magjinë e librit. Si-
doqoftë, ky libër, padyshim, zbuku-
ron çdo bibliotekë shtëpie, jo
vetëm nga paraqitja e jashtëme,
por sidomos nga brendia e tij.

   Ndër pikat e forta të këtij pun-
imi madhor të Lulushit përbën
edhe përditësimi i të dhënave të
hershme për ngjarje të ndryshme
të historike. Ato, natyrisht, zejnë
hapësirën më të madhe në libër,
madje mendojmë edhe më të rëndë-
sishme të tij. Duke njohur skru-
pulozitetin e autorit edhe nga bot-
imet e tij të mëprshme, lexuesit
ndjejnë siguri kur hasin në faqet
e këtij “Kalendar Historik”, të dhë-
na të kundërta me njohuritë e tyre
më të hershme.

   Një meritë tjetër e autorit të

librit përbëjnë edhe fjalët e urta
ose thëniet e njerëzve të ditur  nga
e gjithë bota, të cilat shërbejnë
edhe si një kod  mirësjelleje dhe
edukate e, që ndodhen  në fund të
shumë faqeve të botimit. Autorët
e tyre janë emra shumë të njohur
qysh prej lashtësisë e deri në ditët
tona, edhe për çështje të kohëve të
fundit, të lëmit të etikës, arsimit,
shkencës, politikës, kulturës, mo-
ralit, jetës së përditëshme, shën-
detit, sportit, ekonomisë etj. Këto
fjalë të urta (pjesë e mençurisë dhe
urtësisë botërore) janë shumë të
vlefshme e të zgjedhuara me
shumë kujdes nga autori, sidomos
sot, kur mirësjellja midis njerëzve
nuk ka nivele shumë të larta (pa-
varësisht, nga arsimi, detyra, kul-
tura) dhe forcë lëvizëse  kryesore
mbetet interesi material. Pra lib-
ri, ngërthen e shpalos mirë edhe
vektorin edukativ.

   Vlerë e shtuar tjetër e librit
qëndron edhe tek gjuha e përdorur
nga autori, shumë rrallë në faqet
e tij mund të gjëndet ndonjë fjalë e
huaj e cila nuk është zëvendësuar
me atë përkatëse të gjuhës shqipe.
Të mos harrohet se bëhet fjalë për
një botim vëllimmadh me rreth
1200 faqe të cilat mbulojnë shumë
ngjarje e figura të rëndësishme të
historisë së njerëzimit, natyrisht
jo veças nga Shqipëria, por prej  të
gjithë botës. Libri përmban edhe
disa poezi të zgjedhura nga poetë
anglishtfolës, të përkthyera me
sqimë nga autori, i cili e lëvron me
ëndje edhe këtë gjini letrare me
krijime origjinale.

   Për të arritur në faqen e fun-
dit të “Kalendar Historik”, Astrit

SH
SHKRIM

 “Kalendar Historik” i Astrit Lulushit, i arratisur politik nga diktatura komuniste në Shqipëri në vitin 1985, pahtëson
edhe dashurinë e madhe të tij për atdheun, detyrimin e tij si intelektual publik për t’i shërbyer vendlindjes me përkush-
tim e devocion. Ky libër, ashtu si edhe të tjerët nga pena e Lulushit, ka parë dritën e shtypit në Shqipëri, vetëm me
shpenzimet e tij, pra pa asnjë lloj sponsorizimi nga shteti shqiptar ose ndonjë biznes, siç veprohet rëndom në raste të
tilla. Kjo tregon, përpos të tjerash, se largësia e tij gjeografike me Shqipërinë është shumë herë më e madhe se afërsia
shpirtërore tij me vendlindjen.

“Kalendar Historik” i
Astrit  Lulushit, një

libër me shumë  vlerë

Lulushit, me siguri i është dashur
të kalojë nëpër duar shumë libra e
mjaft revista e gazeta, kryesisht
në shqip dhe anglisht, i ka shtry-
dhur ato mirë e mirë, e më pas e ka
kondensuar lëngun. Nuk kemi të
bëjmë vetëm me gjetjen e të
dhënave të reja por edhe me
përzgjedhjen dhe trajtimin e tyre
nën lupën e shkencëtarit dhe ar-
tistit. Thënë më ndryshe, për të
arritur në faqen e 1200 të librit ,
me shumë gjasë, nga autori janë
lexuar (shpesh edhe rilexuar) disa
shumëfisha të këtij numuri katër-
shifror me faqe të shtypura, janë
mbajtur shënime e janë skeduar
zera, e sigurisht, nuk duket se ka
qënë punë aqë e lehtë. Nuk duhet
lënë pa përmendur fakti se për
botime të tilla në vende të tjera,
normalisht punojnë redaksi të
tëra me disa antarë, specialistë të
fushave të ndryshme të shkencës,
kulturës, ekonomisë, jetës sho-
qërore etj.

   Mendojmë gjithashtu, se
faqosja e këtij botimi është mjaft e
goditur e me fantazi , madje siç
thuhet rëndomë, ai përbën një bot-
im lluksi. Brenda tij, shumë shpje-
gime mbi njerëz apo ngjarje sho-
qërohen edhe me fotografitë për-
katëse, çka e bënë tekstin edhe më
të prekshëm për lexuesin.

    Kuptohet lehtë se e gjithë kjo
punë me atë përkushtim, kanë
dashur muaj e vite  që të material-
izoheshin në një libër të madh nga
sasia e faqeve dhe nga vlera jo e
zakontë e përmbajtjes. Ja vlen të
shënohet gjithashtu, se këtu, ash-
tu si edhe në botimet dhe shkrimet
e mëparshme të Lulushit (gjashtë
libra origjinalë dhe një vëllim me
përkthime, përveç dhjetra ar-
tikujve), karakteristikë është
thjeshtësia dhe lakonizmi, ai e
shpërfaq mendimin e tij qartë e në
mënyrë të thukët.

   “Kalendar Historik” i Astrit
Lulushit, i arratisur politik nga
diktatura komuniste në Shqipëri
në vitin 1985, pahtëson edhe
dashurinë e madhe të tij për atd-
heun, detyrimin e tij si intelektu-
al publik për t’i shërbyer
vendlindjes me përkushtim e de-
vocion. Ky libër, ashtu si edhe të
tjerët nga pena e Lulushit, ka parë
dritën e shtypit në Shqipëri, vetëm
me shpenzimet e tij, pra pa asnjë
lloj sponsorizimi nga shteti sh-
qiptar ose ndonjë biznes, siç vepro-
het rëndom në raste të tilla. Kjo
tregon, përpos të tjerash, se largë-
sia e tij gjeografike me Shqipërinë
është shumë herë më e madhe se
afërsia shpirtërore tij me
vendlindjen.

   Siç u theksua më sipër, prej më
se një shekulli, në gjuhën shqipe
janë botuar disa lloje kalendarësh,
periodikë apo unikë, por vlerën
shkencore dhe praktike të “Kalen-
dar Historik” të Astrit Lulushit,
vështirë ta ketë  arritur ndonjë
paraardhës.

*Studjues i fotografisë*Studjues i fotografisë*Studjues i fotografisë*Studjues i fotografisë*Studjues i fotografisë
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Një reflektim për katastrofën
demografike të vendit Të rebeloheni  ndaj  n jë epror i  për  të

kërkuar që të trajtoheni ndryshe nuk do
të si l l te asgjë të mirë. Është më mirë t ’ i
kuptoni këndvështrimin, por pa ngritur
zërin. Përmbajuni rregullave të vendo-
sura, pasi nuk mund të bëni gj i thmonë
sipas kokës suaj!

DEMI

Jeni të pavendosur. Nuk dini nëse t’i
besoni një detyrë të rëndësishme një
personi të ri për ta vënë në provë, ose
të veproni si gjithmonë dhe të mos rrez-
ikoni. Gjithçka varet nga rëndësia e
çështjes në fjalë dhe vetëm nga ju për
ta vlerësuar e për të marrë vendim.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

P ë r  t ë  m o s  l ë n d u a r  f a m i l j a r ë t  a p o
miq të ,  jen i  duke  humbur  veçor i të  e
karakteri t  tuaj.  Ka ardhur koha të gjeni
n j ë  e k u i l i b ë r  m i d i s  v e t e s  d h e  t ë
t jerëve. Çoj ini  përpara me vendosmëri
ide të  tua ja ,  nëse jen i  të  b indur  për
qenësinë e asaj që thoni.

N ë s e  n ë  t ë  k a l u a r ë n  j e n i  t ë r h e q u r
p ë r  t ë  q e n ë  v e t ë m ,  t a s h m ë  k e n i
d ë s h i r ë  t ë  z b a v i t e n i  n ë  g r u p ,  d u k e
p r a n u a r  ç f a r ë d o l l o j  n d r y s h i m i .
N d r y s h o j i n i  p i k ë p a m j e t  e  j u a j a  p ë r
t ’ j u  p ë r s h t a t u r  p a r t n e r i t ,  n ë s e  n u k
j a n ë  t ë  n j ë j t a .

Mund të synoni një objektiv të rëndë-
sishëm, nën bashkëveprimin e Plutonit
dhe Uran i t  dhe n jë  opt imizmi  të  fu -
qishëm. Por t ’ i  kesh shpatullat e ngroh-
ta nga fati  nuk është e gj i tha. Mos u
mburrn i ,  por  vazhdoni  të  qëndron i  i
përqendruar në veprimtarinë tuaj.

Nuk nevoj i ten shfaqje të jashtëzakon-
shme dashurie, por të paktën bëjani të
ditur partneri t  që e doni me të vërtetë.
Mjafton pak për t ’ ia shfaqur! Mos gjeni
j u s t i f i k i m e  b a n a l e  p ë r  t ’ u  t ë r h e q u r
p ikër ish t  në  ças t in  e  fund i t .  Nuk  ju
shkon!

Pavarësisht se dikush është përpjekur
t ’ ju  vërë shkopin në rrota,  arr in i  që ta
fa ln i  e  të ecni  përpara s ikur  të mos
kishte ndodhur asgjë.  Mund t ’ i  k ishi t
bërë të kuptonte personi t  përgjegjës
se nuk duhej  luaj tur  me z jarr in .  Por
është e kotë të shohësh mbrapa.

Shmangni thashethemet duke mbajtur
një qëndrim miqësor. Falë buzëqeshjes
sua j  të  shndr i tshme,  do t ’ ia  d i ln i  të
mposhtni  çdo kundërshtar .  Sepse të
t jerët e vlerësojnë punën tuaj,  kështu
që jepini :  nëse e do, gj i thçka është e
mundshme.

Përpiquni të jetoni më shëndetshëm dhe të
keni një stil jete të qetë, për të shmangur
stresin dhe trysninë që po ndikojnë në mirëqe-
nien tuaj. Nuk është e vështirë të bësh ak-
tivitet fizik, por nevojitet të sforcoheni për të
qëndruar në formë.

D isa  dysh ime r rez iko jnë  që  të  mos
ju  l ënë  t ë  f l i n i  i  qe të .  Po r  he rë t  a
vonë  e  vër te ta  de l  në  shesh  dhe  më
në fund  do  të  qe tësohen i .  Nëse  don i
t ’ i  j epn i  fund  n jë  l i dh je je  që  nuk  ju
përmbush  më,  mendo jen i  m i rë ,  po r
më pas  vepron i .

Planetët këshillojnë shumë vetëpërmbajtje-
je, në mënyrë që të mbani për vete disa
sekrete. T’u hapeni të tjerëve gjithandej nuk
do të ishte gjë e zgjuar. Mund të konstatoni
se besimi që keni tek disa persona të njo-
hur së fundmi nuk ka qenë i arsyeshëm.

Edhe pse i dini të gjitha përgjigjet, nuk do të
thotë se keni arritur përsosmërinë. Bëni
kujdes, përpiquni të mos jeni të sigurt në
vetvete deri në tepri. Është më mirë të mos
e merrni çdo gjë gjithmonë seriozisht. Jini më
të qetë.

Opinioni i   Ditës

Nga Dritan Hila

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... varionin nga 5-12.000 USD,
askush nuk e mori si një fakt përtej
kronikës së zezë. Dhe këtu nuk
bëhet fjalë që shtetas shqiptarë
kanë paguar diku tek 10 milionë
dollarë për t’u arratisur, por për
faktin se nuk ndalon hemorragjia
dhe psikoza e ikjes dhe mungesa e
shpresës aq e madhe, saqë
ikanakët paguajnë një pasuri të
tërë vetëm që të ikin.
Le të flasim me shifra.
Në vitin 1990 Shqipëria kishte 3.3
milionë banorë. Në vitin 2017 men-
dohet të ketë 2.7 milionë. Ndërko-
hë 1.4 milionë janë jashtë. Sllo-
bodan Milosheviçi u dënua për
gjenocid për dëbimin e një shifre
më të vogël shqiptarësh, diku tek
1 milionëshi. Këtu askush nuk
mban përgjegjësi nga kjo klasë
politike, e cila ka 28 vjet në fuqi.
Në çdo vend tjetër ikja në të tilla
përmasa e shtetasve të një kombi,
në mungesë të luftës, epidemisë apo
zisë së bukës, do të ishin dënuar
për gjenocid.
Sipas censusit të fundit cituam që
jemi diku tek 2.7 milionë, por këta
janë ose të mitur, ose të moshuar.
Sot krahu i punës ka emigruar dhe
mendjet më të mira ikin jashtë.
Pallate të tëra në Tiranë tashmë
ose janë bosh, ose banohen vetëm
nga pleq. Ndërkohë, kryeministri
në një nga shpjegimet e veta arro-
gante për fenomenin, ka deklaruar
që të iki kush të dojë, sepse ne do ta
bëjmë Shqipërinë me këta që do të
rrinë. Mirëpo këta që i kanë mbe-
tur janë fasha joproduktive e sho-
qërisë. Me siguri ka parasysh
skemën që të marrë borxhe dhe
mbas tij, le të bëhet qameti. Mirëpo
puna është se qameti nuk është me
dekada larg, por në prag të derës.
Kur doja të bëja emisionin e ditës
së mërkurë me temë për emigracio-
nin, kërkova në listën e komision-
eve parlamentare të partive dhe ajo
që më shokoi ishte se grupi i social-
istëve emrin më të dëgjuar ka Elisa
Spiropalin. Edhe kjo jo për ndonjë
studim shkencor, por për punë të
tjera. Kusuri ishin tërësisht anon-
imë. Një nga të paktët deputetë të
vjetër, më tha me humor se edhe

vetë anëtarët e komisioneve iu
ngatërrojnë emrat. Kjo tregon se
kryeministrit nuk ka kush t’i flasë
dhe japë mend, lere pastaj të ketë
guximin ta ndalojë.
Në krahun tjetër është opozita më
trularaskë në historinë e plural-
izmit. Imagjinoni që lajmi më i për-
folur ishte ‘romanca’ e Fevziut me
Berishën. Ndërsa kanë një javë që
merren me mbrojtjen e kryetarit të
bashkisë së një province, i cili ka
bërë kërdinë në prona.
Mendjet më të mira profesionale të
këtij kombi, të majtë dhe të djath-
të, ndajnë mendimin që vendi është
në rënie të lirë. Ndërkohë, klasa
politike ndodhet në delirin e nar-

cizmit të vet dhe fundi duket i pa-
shmangshëm. Të dhënat e aka-
demikut Kosta Barjaba, sociologu
më i mirë i vendit, tregojnë se deri
më sot nga Shqipëria çdo vit largo-
hen dyfishi i shtimit natyror të pop-
ullsisë. Tani jemi në fazën kur nuk
ka më njerëz që largohen, thonë
shifrat e tij. Kushdo burrë shteti
serioz do të kishte shpallur
emergjencë kombëtare, pasi vendi
po kthehet në azil pleqsh, por
askush nuk e ka mendjen.
Ata që njohin gjeopolitikën dhe
mënyrën si funksionon ajo, e dinë
se konfirmimi i faktorit shqiptar
në fundshekullin e shkuar nuk ka
lidhje me legjendat nacionaliste,

por me faktin e thjeshtë të de-
mografisë. Katërfishimi i popullsisë
nën sundimi e Hoxhës dhe asaj ko-
sovare matanë kufijve, sollën
ridefinimin e kufijve të Ballkanit.
Fuqitë e mëdha janë të zhveshura
nga mitologjia ballkanase dhe e
ndajnë tokën në bazë të frymëve të
popullsisë.
Sot në të dyja anët e kufirit po për-
jetojmë zbrazjen e vendit. Nëse nuk
merren masa emergjente, nuk do
të jetë e largët dita që të bëhemi rish-
tas shprehje gjeografike. Dhe ash-
tu si dikur, faji nuk ka për të qenë
i Bismarkut të ri, por yni, i atyre
që nuk folën dhe atyre që nuk dëg-
juan./dritare.net/dritare.net/dritare.net/dritare.net/dritare.net
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John Bolton
dhe shqetësimi i shqiptarëve
Opinioni i   Ditës

Nga Ruben Avxhiu

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

,,, të Sigurisë Kombëtare. Arsye-
ja kryesore është se Bolton është
një nga diplomatët e rrallë ameri-
kanë, që është shprehur kundër
pavarësisë së Kosovës në vitin 2008.

Argumentet e Boltonit ndry-
shuan disa herë, por për ta përm-
bledhur, ai paraqiste pavarësinë e
Kosovës si diçka që ishte në
kundërshtim me interesat ameri-
kane, si shkelje e ligjit ndërko-
mbëtar, provokim i panevojshëm i
Rusisë dhe një pikënisje për shpër-
thim të radikalizmit islamik në
Europë.

Shqiptarët nuk janë të vetmit
që e shohin me dyshim emërimin e
tij. Shumë nga kritikët e tij e aku-
zojnë si luftënxitës, si dikë që pref-
eron përdorimin e forcës aty ku
diplomacia mund të kishte mjaftu-
ar. Në veçanti, disa janë të shqetë-
suar se Bolton është sjellë në kab-
inet nga Presidenti Trump për të
grisur Marrëveshjen gjashtë-
palëshe me Iranin. Në bazë ta saj,
Irani ka ndaluar prodhimin e
armës bërthamore në shkëmbim
të heqjes së bllokadës tregtare.
Trump, Bolton dhe një numër i
madh politikanësh amerikanë janë
të mendimit se Irani është duke e
ndërtuar armën bërthamore gjith-
sesi. Sipas kritikëve të tyre, ata në
fakt, thjesht duan luftën e radhës
në Lindjen e Mesme. Ironia është
se Trump u bë president pas një
fushate ku u tall dhe kritikoi ash-
përsisht angazhimet ushtarake
amerikane në Irak dhe Afgani-
stan. Po ai ka ndryshuar tashmë
shumë nga qëndrimet e fushatës.

Për Korenë e Veriut, ai ka
këshilluar një goditje paraprake,
që sipas tij do ta shpartallonte
regjimin dhe do t’ia sabotonte af-
tësinë për të luftuar seriozisht.
Deklarata si këto vetëm sa ia kanë
rritur imazhin e dikujt që mund të
veprojë në mënyrë të pa-
përgjegjshme në krye të sigurisë
kombëtare amerikane. Koreja e
Veriut është peshë e lehtë për t’u
ndeshur me Amerikën, mirëpo pe-
simistët imagjinojnë skenarin ku
një predhë e vetme me përmbajtje
bërthamore arrin t’u shpëtojë ra-
ketave amerikane, duke vrarë nga
dhjetëra mijëra deri në një milion
vetë në Korenë e Jugut, Japoni apo
edhe në bregu perëndimor ameri-
kan. Fitorja amerikane mund të
humbasë shkëlqimin nëse vjen me
një çmim të tillë.

Punët e botës po ua lëmë për
momentin të tjerëve. Po sa duhet
të shqetësohen shqiptarët në Ball-
kan për këtë emërim të John Bolt-
on?

Paniku do të ishte pa vend.
Madje edhe shqetësimi disi arkaik.
Të mos harrojmë se kur John Bol-
ton u deklarua me forcë kundër
pavarësimit të Kosovës, ai nuk ish-
te më një diplomat në detyrë, por
një komentues në media, e një stu-
diues në institucionet e mendimit
politik amerikan. Zyrtarët kur

nuk janë më në detyrë shprehin
mendime që shkaktojnë debate,
por në detyrë ripërqafojnë ven-
dimet dhe synimet e përcaktuara
të shtetit amerikan.

E dyta, të mos harrojmë se am-
basadori Bolton ishte në atë kohë
i inatosur me Presidentin George
W Bush dhe sidomos sekretaren e
Shtetit, Condoleezza Rice. Ai ish-
te emëruar fillimisht ambasador
në detyrë i SHBA-ve në OKB. Për-
ballë pakënaqësisë në Senatin
Amerikan dhe mes aleatëve të
Amerikës për pikëpamjet e tij,
administrata vendosi që ta zëv-
endësojë. Bolton nuk ua fali asn-
jëherë këtë ndryshim. Nuk është
çudi pra, që nëse Bush dhe Rice
do të dilnin kundër pavarësisë së
Kosovës, Bolton të deklarohej si
flamurtar i saj.

E treta, Bolton ashtu siç është
normale në SHBA, ishte kundër
njohjes së pavarësisë sa kohë që
nuk ishte bërë akoma fakt i kry-
er. Ai vijoi të shprehej kundër saj
edhe në javët e para, po qysh
atëherë i është shmangur me
kujdes temës. Mund të provoko-
het nga serbët dhe rusët që ta
përsërisë dhe mbrojë qëndrimin e
tij, po kurrsesi të diskutojë atë që
është tashmë një e vërtetë e pak-
thyeshme. Pavarësia e Kosovës
nuk e destabilizoi Ballkanin,
përkundrazi rajoni ka mbetur në
paqe e bashkëpunimi mes vendeve

fqinje, madje edhe mes Prishtinës
dhe Beogradit, ka ardhur duke u
përmirësuar e forcuar.

E katërta, edhe sikur Bolton të
kishte mbetur armik i pavarësisë
së Kosovës (e pamundur duke pa-
sur parasysh heshtjen e tij 10-
vjeçare, po për hir të argumentit),
ai nuk do të kishte kohë që të mer-
rej me të. Ai po hyn në kabinetin
‘Trump’ për t’u angazhuar në
fazën e dytë të presidencës, ku të
gjithë kohën do t’ia hajë përplas-
ja me Kinën pas fillimit të luftës
tregtare, takimi i Presidentit
Trump me diktatorin koreanover-
ior, dhe mbi të gjitha hartimi i një
politike të re izoluese dhe luftuese
ndaj Iranit dhe regjimit të Ajatol-
lahëve.

Kjo e fundit, më shumë se puna
e Kosovës do ta vendosë ambasa-
dorin John Bolton, në radarin e
shqiptarëve. Për ata që nuk e
kanë vënë re, apo e kanë harruar,
Bolton vizitoi Shqipërinë plot një
vit më parë, me rastin e festës së
Nevruzit, për të festuar së bash-
ku me opozitën e regjimit të Aja-
tollahëve, që është strehuar në Sh-
qipëri. Këto ditë vizitën e radhës e
kreu një tjetër personalitet i afërt
me Presidentin Trump, Rudy
Giuliani. Nëse Bolton do të har-
tojë një plan që përfshin nxitjen e
rrëzimit të regjimit në Iran, mux-
haedinët e strehuar në Shqipëri do
të jenë pa dyshim pjesë e tij. Cilat

mund të jenë pasojat për Sh-
qipërinë, është vështirë ta imagji-
nosh. Ndoshta nuk do të ketë as-
një pasojë, po Tirana ka më shumë
arsye se Prishtina që të ndjekë pa-
sojat e emërimit të tij.

E pesta, Bolton është shquar si
një nga zërat më anti-Kremlin në
SHBA. Edhe me një president që
është simpatizues i Putinit, anti-
patia mbetet. Ajo madje mund të
marrë përmasa të tjera, sepse Ru-
sia ka investuar shumë në Iran
dhe nuk dëshiron një prishje të
marrëveshjes, aq më pak një
eliminim të kundërpeshës së Iran-
it ndaj Arabisë Saudite dhe influ-
encave të tjera në rajon. Moska
madje është përfshirë në
farkëtimin e një trekëndëshi të
paimagjinueshëm pak vite më
parë: Rusi-Turqi-Iran. Të tria ven-
det mund të kishin hyrë në luftë
me njëra-tjetrën për shkak të për-
plasjes së interesave në Siri, mirë-
po druajtja nga kostoja e atij ske-
nari dhe kundërshtimi i përbash-
kët ndaj një shteti të mundshëm
kurd, i ka kthyer në aleatë. Jo pak
kanë ndikuar grushti i dështuar
apo i sajuar i shtetit në Turqi,
prishja e marrëdhënieve mes sau-
ditëve dhe turqve dhe sigurisht
mosaprovimi mbarëperëndimor
për çimentimin e Erdoganit si
President i plotfuqishëm në vend,
në kurriz të lirisë së medias, funk-
sionimit të opozitës, gjyqeve të pa-

politizuara dhe të paqes me pak-
icën kurde.

Që të rikthehemi te çështja
jonë, vështirë se Bolton do të pra-
nojë diktatin rus në Ballkan, aq
më tepër kur marrëdhëniet Moskë-
Uashington do të vijnë duke u
keqësuar në mënyrë të pashmang-
shme, pavarësisht nga ndjenjat dhe
preferencat e Presidentit Trump.

E gjashta, Bolton nuk do të jetë
Sekretar Shteti, postin që ka
ëndërruar, por Këshilltar për Sig-
urinë Kombëtare. Një arsye e
thjeshtë është se ky post është i
vetmi në kabinet që nuk kërkon
miratimin nga Senati Amerikan.
Nuk është sekret, se jo vetëm
demokratët, por as republikanët
në Senat nuk do të votonin për
Boltonin. Nuk e deshën për ambas-
ador në 2005, nuk e duan në kabi-
netin presidencial as sot. Ngjitja e
tij në kabinet do ndodhte herët a
vonë. Shumë shqiptarë dhe jo
vetëm ata kanë mbajtur frymë nga
perspektiva e Boltonit në kabinet.
Në vitin 2008, në 2012 dhe në 2016.
Të gjithë kandidatët kryesorë re-
publikanë për presidentë e kanë
pasur në krye të listës për Sekre-
tar Shteti. Madje, edhe John
Mçain e Mitt Romney. Shumë sh-
qiptarë në SHBA kanë pasur një
arsye më shumë për të votuar për
një president demokrat nga dyshi-
mi që kanë pasur për ambasador-
in Bolton. Tani ky “ankth” me apo
pa bazë do të shuhet njëherë e
përgjithmonë. Ndoshta është më
mirë që ai vjen në pushtet tani, kur
Kosova është punë e kryer, kur
vëmendja ka shkuar tjetërkund
dhe kur ai nuk është më aq influ-
ences sa në vitet e mëparshme. E
fundit, do të shohim se sa gjatë do
të qëndrojë Bolton në adminis-
tratën “Trump”, ku zyrtarët më të
lartë po qarkullojnë e zëvendëso-
hen me një shpejtësi relativisht të
madhe. Trump nuk është një pres-
ident i zakonshëm dhe koha ka
treguar shumë shpejt se është
vështirë për figura me personalitet
që të qëndrojnë nën hijen e tij. Për-
plasjet e mbrapaskenës duken të
pashmangshme. Bolton është
gjithashtu një personalitet i vësh-
tirë. Jo më kot, në vite, ka krijuar
kundërshtarë e pakënaqësi të
shumta. Ai mund të lulëzojë nën
drejtimin e Presidentit Trump, por
është më shumë e mundshme që
një konflikt të shpërthejë mes të
dyve. Trump vjen nga një botë, ku
është mësuar t’i qëndrojnë në këm-
bë, Bolton për një dekadë e gjysmë
ka shijuar lirinë e të mos qenit në
detyrë, ku ka thënë e ka bërë çfarë
ka dashur. Mund të krijojnë një
duet shumë të mirë, po edhe mund
të përplasen në mënyrë të
tmerrshme. Koha do ta tregojë.

Deri atëherë, shqiptarët mund
ta ndjekin se çfarë do të bëjë nje-
riu, të cilit i janë druar aq shumë.
Është e natyrshme që do të kishim
dashur dikë tjetër të emëruar për
atë post. Po, sipas gjasave, vësh-
tirë se do të ndryshojë ndonjë gjë
themelore, për ne e për Kosovën.
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një doktor... i Fritz Lang
6. U paraprinë hoteleve.
11. Kush nuk ka... nuk ha
13. Eshtë djall
14. Një mund të ketë i rrallë.
15. Ishin  perëndi të Samotrakias.
17. Institucione Botuese Autonome.
18. Eshtë infeksion në bark
20. Fundi i një samurai.
21. Një markë kafeje.
22. Mbyllin një  hark.
23. Mund të jetë emërore.
25. Ishte muzikanti që nuk përsriste.
28. Në krye të avokatëve.
29. Qerre pa qe.
30. Një pjesë e adoleshentëve.
32.  Një banor imagjinar i planetit të kuq.

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

-Ekziston vetem nje sukses - te jesh ne gjendje te
kalosh jeten ashtu si do vet.

Christopher Morley (1890 - 1957)
-Suksesi vjen tek ata qe jane shume te zene duke e

kerkuar ate.
Henry David Thoreau (1817 - 1862)

-Të gjithë ankohemi për kujtesë të pamjaftueshme, por
asnjë deri më sot nuk është ankuar për mungesë
arsyetimit të shëndoshë.

 (Laforushko)
-Njeriu me të vërtetë i fortë, i pohon dobësitë e veta.

(Balzak)

-Te jesh gjithmonë i ndershëm me
veten, është një ushtrim i
këndshëm.

 (Sigmund Frojd)

-Vlera e një njeriu duhet parë në faktin
se çfarë jep, dhe jo në atë se çfarë
është në gjëndje të marrë.

 (Albert Anjshtajn)

-Është më mirë t’i meritoni nderet dhe
të mos i gëzoni ato, se sa t’i gëzoni
dhe të mos i meritoni.

(Mark Tueni)

HORIZONTAL
1. Riza aktor.
7. Një fjalë si hiç.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premton të bëhet as.
14. Janë felinë... të zinj.
16. Ami i Maupassant.
18. Heroi i Emilio Salgarit.
19. Qe anarkist i famshëm rus
21. Një mungesë gjaku.
22. Susanna shkrimtare
23. Të parat në cilësi.
25. Mbyllin një shtëpi.
26. Mbeten në fund.
27. Qendër në kaos.
28. Ka brirë piktoreskë një i tillë
30. Inicialet e Camus.
31. Motra...e Kolë Idromenos
33. Një konfuzion total.
34. Rastet pa set.
36. Rastisin në krye.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

35. Nuk shuhej dot nga Tantali.
36. Desnuda e Goya-s.
37. Ruhet ajo sportive.
39. Vetëvrasja e samurait.
41. Drita pa kufizj.
43. Eshtë yll i skuadrës.
44. I dashuri i Aidas.
46. Eshtë zhurmë
47. Ishte lulja e harresës.

VERTIKAL
1. James, armiku i Sherlock Holmes.
2. Eshtë edhe ajo saudite.
3. Imami aktore
4. I kanë çift turket.
5. Inicialet e Seagal aktor.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.
7. Në fund të lutjes.

8. Eshtë sporti me stil të lirë.
9. Mbeten në fund.
10. Eshtë rasti i veçantë, karakteristik.
12. Conan ai i Schwarzenegger.
13. Gjysmë ditari.
15. Mario, që qe bomber argjentinas.
16. Mund të prishej nga një... kleçkë.
18. Në hyrje të pistës.
19. Një numër... femrash.
21. Eshtë qyteti i Besës
24. Qyteti që quhej edhe Sebaste.
26. Njëlloj për latinët.
27. Mund të bëjnë stil të lirë.
31. Damon aktor.
33. Eshtë pije e jona.
34. Në krye të noterëve.
36. Film i Robert Altman.
38. Skuadra merengue.
39. Një pjesë e hasmërisë.
40. Rrallë është përgjysmë.
42. Nisur pa kufij.
45. Fillojnë mobilizimin.

37. Fillojnë detyrën.
38. Bektashi këngëtare.
39. Andrea aktore.
41. Sampras i tenisit.
43. Shkroi Korbi (indic).
44. Triolet e Trëndafilë me kredi.
46. Kilmer aktor.
47. Në krye të robotëve.
49. Unë dhe ti.
50. Një mund të jetë fetar.
51. Stephane  poet francez

VERTIKAL.
1. Fillojnë praktikën.
2. Britma e Arkimedit.
3. Ekstreme në trap.
4. Në fund të fundit.
5. Janë fjetoret e ushtarëve
6. Parker regjisor.
7. Vivaldi kompozitor.
8. Një shkop për karambol.
9. Janë firmat rentiere.

10. Një i fundit mbi të gjithë
11. Kufizojnë tatimet
13. Janë nomadë.
15. Panik pa kufij.
16. Fryn detin
17. Sidney regjisori i Serpico.
18. Jep alarmin.
20. Fillojnë nazet.
24. Janë llogari.
25. Alan regjisor.
29. Roman regjisor.
32. Eshtë X ajo e sulmit.
33. Kapen të parat.
35. Një provë... inteligjence.
37. Një markë lap top.
40. Fillojnë matjet.
41. Rruga e Ferenc Molnar.
42. Qerre pa qe.
45. Fillojnë lirinë.
46. Fillojnë vallen.
48. Në mes të dhomës.
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